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Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Републ,ика Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАГРА-

ДАТА „ЕДВАРД КА-РДЕЉ" 

Се прогласува Законот за наградата „Едвард 
Кардељ", што го усвои Собранието на СФРЈ на се-
дницата на С О Ј У З Н И О Т собор од 22 април 1981 го-
дина. 

П бр. 70 
22 април 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА НАГРАДАТА „ЕДВАРД КАРДЕЉ" 

Член 1 
Наградата ,,,Едвард Кардељ" (во натамошниот 

текст; Наградата) се установува како општествено 
признание заради трајно обележување на богатото 
и инспирирачко творечко дело на Едвард Кардељ, 
револуционер и марксистички теоретичар, кое е 
вградено во дост-игањата на социјалистичката рево-
луција и во остварувањата на целите на Сојузот 
на комунистите на Југославија и на историските 
стремежи и интереси на работничката класа и ра-
ботните луѓе, народите и народностите на Југо-
славија, на неговиот исклучителен придонес кон 
развојот на теоријата и практиката' на социјали-
стичкото самоуправување, и на придонесот на раз-
војот на демократските и социјалистичките односи 
во меѓународната заедница како и заради поттикну-
вање на создавањето теориски дела и унапредување 
на практиката на социјалистичкото самоуправување. 

Наградата се доделува за највисоките достига-
ња во развојот на теоријата и практиката на со-
цијалистичкото самоуправување, засновани врз 
творечката примена на марксизмот во условите На 
социјалистичкото самоуправно општество, што зна-
чајно придонесуваат кон натамошното унапредува-
ње и збогатување на теоријата и практик,ата на 
социјалистичкото самоуправување. 

, Член 2 
Наградата се доделува на поединец или на гру-

па творци. 
Наградата се доделува и на' организација на 

здружен труд и на друга самоуправна организација 
и заедница, општествена организација и на здруже-
ние на граѓани. 

Член 3 
Наградата може да се додели и на поеди,нци, 

на група творци и на институции во странство за 
теориски дела што исклучително придонесуваат 
кон развојот на социјалистичкото самоуправување. 

Член 4 
Наградата се доделува секоја трета година. 
Во годината во која се-доделува — можат да се^ 

доделат една или повеќе Награди. 
Наградата се доделува и одлуката за нејзиното 

доделување се објавува на 27 јануари, на денот на 
раѓањето на Едвард Кардељ/ во- годината во која 
се доделува. Оваа одлука се објавува во средствата 
за јавно информирање. 

Член 5 
Наградата се доделува на поединец или на 

група творци во форма на диплома и парична на-
п а д а . 

На организација на здружен труд и на друга 
самоуправна организација и заедница, на општес-
твена организација и на здружение на граѓани, Н а -
градата се доделува во форма на диплома и плаке-
та со ликот на Едвард Кардељ. 

Член 6 
Ако наградата се доделува на група творци, на 

секој член од таа група му се дава диплома. 
Паричната награда што им припаѓа на група 

творци од став 1 на овој член им се дели на члено-
вите на таа група во еднакви износи, ако тие не се 
спогодат поинаку. 

I 
Член 7 

Одлуката за доделување на Наградата ја доне-
сува Одборот за Наградата „Едвард Кардељ" (во 
натамошниот текст: Одборот), во согласност со овој 
закон. 

Член 8 
Одборот има претседател и 21 член. 
Одборот го сочинуваат по три члена од секоја 

република и по два члена од секоја автономна по-
краина, што ги избира собранието на републиката 
односно собранието на автономната покраина. 

Членовите на Одборот се избираат ,за периодот 
за кој Наградата се доделува. 
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Претседател на Одборот именува Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја од редот на членовите на Одборот за периодот 
за кој се доделува Наградата, и тоа за секој период 
од друга република односно автономна покраина, 
откако претходно ќе утврд,и кои членови на Одбо-
рот се избрани во собранијата на републиките и во 
сообранијата на автономните покраини. 

Одлуката за именувањето на претседател на 
Одборот, како и изборот на членови на Одборот, се 
објавува во „Службен лист на СФРЈ". 

Член 9 
Одборот е самостоен во работата. 
Работата на Одборот е јавна. 
Одборот донесува одлуки со мнозинство гласо-

ви на своите членови. 
Одборот донесува деловник за својата работа. 

Член 10 
Предлог зд доделување на Наградата можат да 

дадат работниците во орган,изациите на здружев 
труд и работните луѓе и граѓаните во месните за-
едници, во сам-оуправните интереси заедници, и во 
'Други самоуправни организации и заедници, сто-
панските комори и други општи здруженија, науч-
ните и стручните организации, општеетвено-попи-
тичките организации и други општествени органи-
зации, здруженијата на граѓаните и ггоединици. 

Предлог за доделување на Наградата на пое-
динци, на група творци и на институции во стран-
ство, покрај организациите, заедниците и поедин-
ците од став 1 на овој член, можат да дадат стран-
ски правни и физ-ички лица преку дипломатските 
и конзуларните претставништва на Социјалистич-
ка Федеративна' 'Република Југославија во стран-
ство, или непосредно до Одборот. 

Предлог од став 1 на овој член се дава во пис-
мена форма и мора да биде образложен. 

Предлозите од ст. 1 и 2 на овој член можат да 
се доставуваат најдоцна една година пред денот на 
објавувањето на одлуката.за доделување на На-
градата. 

Член 11 
Одборот ги објавува примените предлози за 

доделување на Наградата на начин што тој ќе го 
утврди. , 

Одборот може за поднесените предлози за до-
делување на Наградата да бара и мислење од соод-
ветните научни и стручни организации и поединци. 

Член 12 
Наградата им се предава на добитниците на 

свечена' седница на Одборот. 
На свечената седница Одборот поднесува обра-

зложенија за доделувањето на Наградата, што се 
објавуваат во средствата за јавно инфор,мирање. 

Член 13 
Средства за Наградата и за работата на Одбо-

рот се обезбедуваат во буџетот на федерацијата. 
Средства за Наградата можат да дадат и ра-

ботните луѓе и граѓаните, како и организациите на 
здружен труд и други самоуправни организации и 
заедници, здруженијата на граѓаните и други прав-
ни лица, во форма на подарок или- завештание. 

Среде тпата за Наградата и за работата на Од-
борот се во^ат на посебна сметка. 

Член 14 
Стручните и други работи за пбребите на Од-

борот ги врши сојузниот орган на управата надле-
ж е н за работите на правосудството и организаци-
јата на сојузната управа. 

Член 15 
Наградата ќе се додели првпат во 1882 година. 
По исклучок, предлозите за доделување на Н а -

градата во 1982 година можат да се достават н а ј -
доцна три месеци пред денот на објавувањето на 
одлуката за доделувањето на Наградата. 

Член 16 . 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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ЗЗрз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка ^Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КНИГО-

ВОДСТВОТО 

Се прогласува Законот за книговодството, што 
го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Со-
јузниот собор од 22 април 1981 година. 

П бр! 71 
22 април 1981 година 

Белград 

- Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Цвиетин Мијатавиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА КНИГОВОДСТВОТО, 

I. Основни одредби 

Член 1 
Заради обезбедување на правата на работниците 

во основната организација4 на здружен труд да ре-
шаваат -за целокупниот доход што го стекнуваат со 
заеднички труд во та-а организација и во различните 
форми на здружување на трудот и средствата, како 
и по основа на вложување на средства во странство, 
и заради обезбедување работниците во основната 
организација на здружен труд да решаваат за дру-
гите 'прашања од значење за работата и работењето 
на основната организација на здружен т р у д / з а се-
која основна организација на здружен труд се води 
книговодство. 

Заради остварување на поавата и должностите 
на работниците во основната организација на "дру-
жен труд заедно и рамноправно со другите работни 
луѓе да решаваат за целината на процесот на опште-
ствената репродукција и за целокупниот доход, да 
вршат контрола над располагањето со доводот на 
сите нивоа и во сите форми на здружуваното на 
трудот и средствата, да управуваат со работите и 
со средствата во целокупноста на односите на оп-
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штествената репродукција и самостојно да решаваат 
за своите, заедничките и општите општествени ин-
тереси на друга самоуправна организација и заед-
ница, и органите на тие организации и заедници, 
органите, организациите и фондовите на општествен 
но-политичките заедници, како и другите опште-
ствени правни лица кои користат општествени сред-
ства се должни да организираат водење на книго-
водство. 

Член 2 
Книговодството мора да биде организирано и 

водено така што податоците од него да овозможу-
ваат: 

1) работниците во основните организации на 
здружен труд и работните луѓе во другите самоу-
правни организации и заедници да можат да ги раз-
гледуваат и оценуваат резултатите од работата и 
работењето на таа организација и заедница, како и 
други прашања од значење за работата и решава-
њето во тие организации и заедници; 

2) органите на самоуправната работничка кон-
трола и органите и организациите на општествената 
контрола да остваруваат увид во располагањето со 
општествените средства, во материјалната состојба 
и во- финансиското и материјалното работење на 
самоуправните организации и заедници односно на 
општествено-политичките заедници; 

3) органите на управувањето со основната ор-
ганизација на зпружен труд, од.носно на нив соод-
ветните органи на управување со други самоуправ-
ни организации и заедници, како и органите на оп-
штествено-политичките заедници да остваруваат 
увид во располагањето со општествените средства, 
ЕО материјалната состојба и во финансиското и мате-
ријалното работење на самоуправните организации 
и заедници односно на општествено-политичките 
заедници. 

Член 3 
Во книговодството се обезбедуваат податоците 
овозможуваат: 

1) следење на остварувањето на доходот, особено 
во зависност од движењето на продуктивноста на 
трудот и на ефикасноста на управувањето и стопа-
нисувањето со средствата во општествена сопстве-
ност: 

2) утврдување на вкупниот приход и доход и 
распоредување на доходот, односно на приходите и 
расходите и на распределбата; 

3) искажување на резултатите од работењето и 
од, п)\гдот на работниците; 

усогласување на односите во општествената 
репродукција, насочување на развојот и изработка 
на плановите; 

. П) увид во состојбата и движењето на средствата 
и на изворите на средствата; 

6) увид во процесите на здружување на трудот 
и средствата; 

следење на процесот на трудот; 
. 8) изработка на калкулации за формирање и 

уредување на цените на производите и услугите, од-
носно изработка на план на приходите и расходите; 

)) изработка на анализи за работата и работе-
њето ; 

10) следење на роковите на втасаноста на поба-
рувањата и на обврските; 

И) следење на движењето на средствата за за -
доволување на заедничките и на општите општестве-
ни потреби и билансирање на средствата за тие по-
треби. 

Члан 4 
Книговодство, според одредбите на овој закон, 

се должни да водат основните организации на здру-

жен труд, работните организации, сложените орга-
-̂НИЈУЦИИ на "Здружен труд и другите форми на здру-
жување на организациите на здружен труд, дого-
ворните организации на здружен труд и работните 
заедници (во натамошниот текст: организации на 
здружен труд); банките и други ф и н а н с и е р орга-
низаци.и, заедниците за осигурување на имоти и 
лица, заедниците за ризици. и заедниците за реоси-
гурување, земјоделските и други задруги, сложените 
земјоделски задруги, основните задружни организа-
ции, основните организации на кооперанти работ-
ните организации на кооперанти и други форми на 
здружување на земјоделците, самоуправните ин-
тересни заедници, месните заедници и други самоуп-
равни организации и заедници и нивни здруженија, 
органите, организациите и фондовите на општестве-
но-но литичкчте заедници, Службата на општестве-
ното книговодство, општествено-политичките орга-
низации, општествените организации и други опште-
ствени правни лица, како и други организации и 
заедници кои користат општествени средства (во на-
тамошниот текст: други корисници на општествени 
средства). 

Книговодство, според одребите на овој закон, се 
должни да водат организациите на здружен труд од-
носно другите корисници на општествени средства 
во основање!"" 

Член 5 
Организацијата на здружен труд, односно друг 

корисник на' општествени средства во своето кни-
говодство ги обезбедува податоците во согласност 
со член 3 од овој закон според специфичностите на 
своето работење. 

Член 6 
Организациите на здружен труд и други корис-

ници на општествени средства во кои странски лица 
вложиле средства заради остварување на заеднички 
деловни цели се должни во своето книговодство да 
ги обезбедам пропишаните податоци за резултатите 
од работењето по тоа основа. 

Член 7 
Организациите на здружен труд се должни за 

претпријатијата во странство што ги основале или 
во кои учествуваат со свои средства да водат по-
себно книговодство според одредбите на овој закон. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
за мешовитите претпријатија во странство со учест-
во на средства на сите основачи односно соосновач^ 
од Социјалистичка Федератргвна Република Југосла-
вија, кое не е поголемо од 50%, организациите на 
здружен труд не водат посебно книговодство, -туку 
се должни во своето книговодство да ги обезбедат 
пропишаните податоци за односите со тие претпри-
јатија. 

Одредбите 'на ст. 1 и 2 од овој член се однесу-
ваат и на банките и други финансиски организа-
ции и на заедниците за осигурување на имоти и 
лица, на заедниците за ризици и на заедниците за 
реосигурување што ги основале банки и други ф и -
нансиски организации, односно што ги основале 
осигурителни и реосигурителни организации во 
странство. 

Член 8 
Водењето на книговодство може да и се довери 

на работната заедница на организација на здружен 
труд односно на друг корисник на општествени сред-
ства, на специјализирани организации за водење на 
книговодство или на други организации. 

Организацијата на здружен труд што Сојузниот 
извршен совет ќе ја определи врз основа на овлас-
тувањата од Законот за народната одбрана, може 
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вадењето на книговодство да и го довери само на 
работната заедница на работнава организација во 
чиј состав се наоѓа. 

Член 9 
Книговодството се води според системот на двој-

но книговодство, со примена на единствени синте-
,,тички сметки, што се пропишани со контните пла-
нови (со плановите на сметките)^ 

Основните организации на здружен труд, работ-
ните организации, сложените организации на здру-
жен труд, земјоделските и други задруги, сложени-
те земјоделски задруга основните задружни орга-
низации, основните организации на кооперанти, ра -
ботните организации на кооперанти, договорните 
организации на здружен труд и работните заедници 
водат книговодство според контниот план за орга-
низациите на здружен труд. 

Банките и другите финансиски организации и 
фондовите на општествено-политичките заедници 
водат книговодство според контниот план за бан-
ките. 

Самоуправните интересни заедници и другите 
самоуправни организации и заедници и нивните 
здруженија водат книговодство според контниот 
план за самоуправните интересни заедници. 

Заедниците за осигурување на имоти и лица во-
дат книговодство според контниот план за заедни-
ците за осигурување. 

Органите и организациите на општествено-по-
, литичките заедници и Службата на општественото 

книговодство водат книговодство според контниот 
план за органите на општествено-политичките за-
едници. 

Органите на општествепо-политичките заедници 
што го извршуваат буџетот водат книговодство за 
буџетите според контниот план за буџетите на оп-
штествено-политичките заедници. 

, Општествено-политичките организации, опште-
ствените организации, месните заедници и други ор-
ганизации и заедници, освен организациите и заед-
ниците од ст. 2 до 7 на овој член, како и другите 
општествени правни лица., кои користат општестве-
ни средства, водат книговодство според контниот 
план за другите корисници на општествени сред-
ства. 

Сојузниот извршен совет, во согласност со овој 
закон, по потреба, за одделни корисници на опште-
ствени средства може да пропише и посебни контни 
планови, односно соодветна книговодствена евиден-
ција. 

Член 10 
Книговодството се води според начелата на 

ажурност и уредност, а сите книжења се вршат врз 
' основа на уредни исправи. 

Под ажурно водење на книговодство се подраз-
бира дека во дневникот и во главната книга, како 
и во соодветните аналитички книговодства односно 
во помосините книги, книжењата на настанатите де-
ловни промени се спроведени најдоцна во рок од 
осум дена од денот' на испоставувањето на соодвет^ 

^"ната^исправа, односно од денот кога исправата мо-
р а л а да Онде непоставен или - примена. . 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, 
книжењата во книгата на блага!ната се спроведу-

.,наат истиот ден кога се извршени исплатите односно 
уплатите, а во банката и во другите финансиски ор-
ганизации книжењата на деловните промени што се 
однесуваат на жиро-сметките и на Други сметки на 
парични средства на банката, односно на друга фи-
нансиска организација и на нивните депоненти, се 
спроведуваат најдоцна наредниот ден од денот на 
настаната деловна промена. 

Ако организацијата на здружен: труд и друг ко-
рисник на општествени средства книжењата на 
одделни деловни промени ги врши врз сенова на 
спецификации, рекапитулацш^ и сл., или со корис-
тење на сметач, се смета дека рокот од став 2 на 
овој член е одржан ако во тој рок се внесени по-
датоците во спецификациите, рекапитулацрште и сл., 
односно на соодветните сметачки носачи на по-
датоци. 

Книжењата врз основа на спецификации, река-
питулации и сл. се вршат во дневникот и во глав-
ната книга, во роковите што организацијата на здру-
жен труд односно друг корисник на општествени 
средства ќе ги утврди во самоуправниот општ акт 
или во друг општ акт. најдоцна на крајот на секое 
тримесечје 

Член 11 
Организацијата на здружен труд, односно друг 

корисник на општествени средства е должен на по-
четокот на своето работење, како . и при статусни 
промени, да ја утврди стварната состојба.на сите 
средства и на нивните извори со попис (инвентари-
суќање) и така утврдената состојба да ја искаже во 
почетниот биланс. 

Почетниот биланс во случај на статусни проме-
ни го составува организацијата на здружен труд, 
односно друг корисник на општее. в'-лш средства во 
согласност со самоуправната ене; одеа. 

Организацијата на здружен труд односно - друг 
корисник на општествени средства отвора деловни 
к и т и врз основа на почетниот биланс. 

Член 12 
Организацијата на здружен труд односно друг 

корисник на општествени средства, како и работна-
та заедница, специјализираната организаци-ја или 
друга организација на кои им е доверено воде-
њето на книговодство го организираат книговодст-
вото, ја определуваат формата на деловните книги 
и ја применуваат техниката на книговодството на 
начин кој обезбедува спроведување на одредбите од 
овој закон. 

Член 13 
Организацијата на здружен труд односно друг 

корисник на општествени средства решава за пани-
чниот на обезбедување на податоците во книговод-
ството потребни за утврдување на резултатите од 
работата на работните единици. 

Организацијата на здружен труд односно друг 
корисник на општествени средства е должен во сво-
ето книговодство да ги обезбеди пропишаните по-
датоци за работните односно деловните единици што 
ги основал на територијата на општестгено-пол!жич-
ката заедница на која не се наоѓа неговото седиште 
или во странство. -

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, 
организацијата на здружен труд односно друг ко-
рисник на општествени средства, ако реши за погон 
односно за друга работна единица во странство да 
врши самостојна пресметка, должен е за ТОЈ погон 
односно друга работна единица да води посебно кни-
говодство според одредбите од овој закон, и за тоа 
да ја извести надлежната служба на општествено-
то книговодство. 

II. Книговодствени исправи 

Член 14 
Книжење на секоја настаната деловна промена 

во средствата или во изворите на средствата, во рас-
ходите, приходите или во резултатот од работењето 
може да се врши само врз основа на уредни и ве-
родостојни книговодствени исправи. 
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Книговодствените исправи се составуваат во мо-
ментот на настанатата деловна промена. 

Содржината на книговодствената исправа мора 
да биде таква што недвосмислено да ја покажува 
настанатата деловна промена и да содржи соодветни 
податоци за книжење. 

Член 15 
Книговодствената исправа пред предавањето на 

раководителот на книговодството, мора да ја кон-
тролира овластениот работник за да за утврди ис-
правноста. точноста и законитоста на исправата и 
на настаната деловна променам што го потврдува со 
својот потпис. 

Член 18 
Исправата врз основа на која се врши исплата 

преку сметка или благајна, како и исправите што 
повлекуваат материјално-финансиски обврски за 
организацијата на здружен труд или за друг корис-
ник на општествени средства, пред предавањето на 
ракородлтелог на книговодството, мора уредно да ги 
ликвидира работникот овластен да врши ликвида-
ција на паричните исправи (ликвидаторот). 

Член 17 
Организацијата на здружен труд односно дру-

гиот корисник на општествени средства е должен 
да ги определи работниците кои се одговорни за 
составувањето на книговодствените исправи и за 
контролата на нивната исправност, точност и зако-
нитост и да ги утврди роковите за доставување на 
тие исправи до раководителот' на книговодството, во 
согласност со законот и со самоуправниот општ акт 
или со друг општ акт. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
другите корисници на општествени средства од член 
9 став 8 на озој закон можат ср самоуправен општ 
акт или со друг општ акт да определат еден рабо-
тник КОЈ ќе врши составување на книговодствените 
исправи и контрола на нивната исправност, точност 
и законитост, како и плаќање врз основа на тие ис-
прави. 

Книговодствената исправа мора да биде потпи-
шана од за тоа определениот односно определените 
работници. 

Организацијата на здружен труд и другиот ко-
рисник на општествени средства со самоуправен 
општ акт односно со друг општ акт ги уредува на-
чинот на составување на книговодствените исправи, 
контролата на ниѕната исправност, точноста и зака-
нитост, како и потпишувањето на тие исправи и 
,плаќањето врз основа на тие исправи. 

III. Деловни книги 

Член 18 
Организацијата на" здружен труд односно дру-

гиот корисник на општествени средства води свои 
деловни книги во кои ги обезбедува книговодстве-
ните податоци според пропишаниот контен план. 

Организацијата на здружен труд односно дру-
гиот корисник на општествени средства ги води 
сметките од пропишаниот контен план чие водење 
произлегува од дејноста што ја врши. 

Член 19 
Организацијата на здружен труд односно дру-

гиот корисник на општествени средства не може да 
води синтетички сметки што не се пропишани со 
контниот план. 

Сметките пропишани со контниот план, органи-
зацијата на здружен труд односно другиот корист 

кик на општествени средства ги расчленува на ана^ 
лнтички сметки според своите потреби (аналитички 
контен план). . 

Член 20 
Деловните книги можат да бидат поврзани ил^ 

во вид на слободни листови. 

Член 21 
Деловни книги се дневникот, главната книга, 

к питата на блага јната книгата на основните сред^ 
" ства и другите книги што се потребни за овезбеду^ 
4 вање на'податоците од член 3 на овој закон. 

Деловните книги имаат значење на јавни ис^ 
прави. , 

Член 22 
Дневникот е основна книга во која по хронологов 

км ред се книжат сите деловни промени. 
Дневникот може да се води како една книга - -

за книжење на сите деловни промени, или како 
повеќе книги — за книжење на одделни видови де-
ловни промени, 

Главната книга се состои од одделни сметки,-на 
кои поединечн-о или збирно се книжат состојбите 
и промените на секој дел на средствата и на нивни-
те извори, расходите и приходите, како и успехот на 
работењето. 

Ако организацијата на здружен труд односно 
другиот корисник на општествени средства книже-
њата во дневникот и во главната книга ги врши со 
користен е на сметач, должен е дневникот и глав-
ната книга да ги отпечати во роковите што ќе ги 
утврди во самоуправниот општ акт односно во друг 
општ акт, со тоа што мора да ги отпечати најдоцна 
на' крајот на секое тримесечје. 

Член 23 
Основните средства се искажуваат, во,. кнртгоппд-

ството според вредностите утврдени врз основа на 
сојузните прописи. 
'—Во "книгата најосновните с р е д с т в а од член 21 на 

овс-ј за-он се обезбедуваат особено следните пода-
тоци називот, набавната вредност, датумот на на-
б а в к а т а . в р е д н о с т а на извршената- Ревалоризација, 
исправката на в р е д н о с т а , д а т у м о т на.отуѓувањето од-
носно р а с х о д у в а њ е т о , како и д р у г и податоци што 
мораат^да се ооезоедат според јѕјруги прописи. 

Член 24 
Ако организацијата на здружен труд односно 

другиот корисник на општествени средства залихи-
в е не ги води по набавните односно по стварните це-

должен е разликите помеѓу набавките односно 
стварните цени и цените по кои тие залихи ги води 
по книговодството да ги искаже на посебна сметка. 

Член 25 
Обврските и побарувањата се водат во книговод-

ствот-о на соодветните сметки, во износите утврдени 
врз основа на веродостојни книговодствени исправи. 

Организацијата на здружен труд односно дру-
гиот корисник на општествени средства е должен 
во книговодството за секоја обврска да го искаже 
датумот на постанокот на должничко-доверителскиот 
однос, освен за обврските по основа на кредити и 
здружени средства. 

Член 26 
По завршувањето на деловната година, деловни-

те книги мораат да бидат заклучени и поврзани, а 
дневникот и главната книга и да ги потпишат овла-

стениот работник .на организацијата на здружен 
труд односно на другиот корисник на општествени 
средства и раководителот на книговодството, 
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По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
деловните книги што се користат две или повеќе 
години не се заклучуваат по завршувањето на де -
ловната година, туку по престанувањето на нивното 
користење. 

Член 27 

Право на преглед на деловните книги имаат ор -
ганите и организациите овластени со закон и со 
прописи донесени врз основа на закон. 

Право на преглед на деловните книги имаат 
и органите на самоуправната работничка контрола, 
во согласност со самоуправниот општ акт или друг 
општ акт на организацијата на здружен труд однос-
но на другиот корисник на општествени средства. 

IV. Попис (инвентарисување) 

Член 28 
' Организацијата на здружен труд односно дру-
гиот корисник на општествени средства з а д о л ж и -
телно врши усогласување на состојбата на средства 
и на нивните извори искажани во книговодството со 
стварната состојба на тие средства и на изворите на 
средствата. 

Член 29 
Пописот (инвентарисувањето) на средствата и на 

изворите на средства организацијата на здружен 
труд односно другиот корисник на општествени сред-
ства е должен да го изврши до кра јот на деловната 
година (во нзтамошнит текст: редовен попис). 

Организацијата на здружен труд односно дру-
гиот к о р и с н и к на општествени средства може , да за -
почне редовен попис на средствата 60 ,дена пред-
Крајот на ,деловната година ,така што пописот да 
биде зазршен до последниот ден на деловната го-

дина 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член, организацијата на здружен труд односно дру-
гиот корисник на општествени средства може со са-
моуправен општ акт односно со друг општ акт да 
предвиди попис на определени средства да се врши 
во текот на годината. 

Ако организацијата на здружен труд односно 
другиот корисник на општествени средства врши 
попис на средствата во текот на годината , ' со сос-
,тојбата со која ќе г-о изврши пописот ја уеогласува 
состојбата иска леана во книговодството со стварната 
состојба на тие средства. 

Средствата што се попишани во смисла на став 
3 од овој член не мораат да се поминуваат на кра-
јот на деловната година. 

Член 30 
Покрај редовниот попис, организацијата на здру-

ж е н труд односно другиот корисник на општестве-
ни средстза е должен да изврши попис на средства-
та и на изворите на средствата и во следните слу-
.чаи: 

1) при настапување на редовна ликвр!дација или 
стечај , 

2) при статусни промени; 
3) при примопредавање на должноста на лица 

што ракуваат со материјални и парични вредности, 
и тоа само за вредностите што се предмет на при-
мопредавањето (делумен попис); 

4) во други случаи определени со закон. 

Член 31 
Пописот го врши комисијата што ја формира 

органот на управување со организацијата на здру-
ж е н труд, односно на него соодветен орган на упра-
вување на другиот корисник на општествени сред-
ства. 

Петок, 24 април 1981: 

За навремено извршување на пописот и за точ-
носта на состојбата утврдена со пописот одговараат 
,членовите на комисијата од став 1 -на овој член. 

Работниците што ракуваат со материјални и па -
рични вредности, ,како и работниците што вршат 
работи на книговодството, не можат да бидат чле-
нови на комисијата за попис. 

Во согласност со одредбите на ст. 1 до 3 од овој 
член, попис се в р ш и и кога со самоуправна спогод-
ба е предвидено пописот на средствата и на изво-
рите на средства за организацијата на здружен 
труд односно за другиот корисник на општествени 
средства да го врши работната заедница. Ако попи-
сот на средствата и на изворите на средствата го 
врши работната заедница, органот на управување 
со организацијата на здружен труд, односно на него 
соодветен орган на управување на другиот корисник 
на општествени средства, го разгледува извештајот 
за извршениот попис и решава за него. 

Член 32 
Организациите на здружен труд односно другите 

корисници на општествени средства вршат усогла-
сување на меѓусебните побарувања и на обврските 
по писмен пат, со состојба на ден '31 октомври од де-
ловната година. 

Доверителот е должен најдоцна во рок од 20 
дена од денот на истекот на рокот од став 1 на овој 
член да му испрати на должникот извешта ј за сос-
тојбата на своето побарување, а должникот е должен 
во рок од 15 дена од денот на приемот на тој и звеш-
т а ј да го извести доверитлот и да ја потврди или 
оспори таа состојба. Ако должникот не го потврди 
или оспори побарувањето на доверителот, доверите-
лот и должникот се должни да извршат усогласува-
ње на тоа побарување најдоцна до 15 ј ануари на-
редната година. 

V. Периодични пресметки и завршни сметки 

Ч л е н 33 
Организации ата на здружен труд односно дру-

гиот корисник на општествени средства е должен 
пред состаЕ\гвањето на периодичните пресметки Ј! 
на завршните сметки, да изврши усогласување нг 
подиганите книги (аналитички евиденции) со глав-
ната книга, како и на главната книга со дневникот^ 

Член 34 
Организацијата на здружен труд односно дру-г 

т о т корисник на општествени средства во текот на\ 
годината составуза периодични пресметки, а на 
кра јот на годината завршна сметка, според одред-
бите на овој закон и прописрхте донесени врз основа 
на овој закон. 

Член 35 
Заради утврдување на резултатите од работење-

то. односно на приходите и расходите на кра јот на 
определени периоди во текот на деловната година, 
организацијата на здружен труд односно другиот 
корисник на општествени средства составува перио-
дична пресметка, а на кра јот на деловната година 
— завршна сметка. 

Под деловна година, во смисла на овој закон, се 
подразбира календарската година. 

Ч л е н 36 
Во текот на деловната година се утврдуваат ре -

зултатите од работењето односно приходите и рас-
ходите за периодот јануари-март. 1ануари-1УНИ И 
јануари--септември," 
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По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
за претпријатија во странство и за погоните и дру-
гите работни единици во странство, за кои се води 
посебно книговодство, во текот на деловната година 
се утврдува резултатот од работењето за периодот 
ј а и у а р и - ј у н и и јануари—септември. 

Утврдувањето на резултатите од работењето од-
носно на приходите и расходите за периодот од ст. 
1 и 2 на овој член (периодична пресметка) се врши 
на образецот Деловен резултат во текот на годината 
односно на образецот Приходи и расходи во текот 
на годината :што ги пропишува Сојузниот извршен 
совет. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 3 од овој 
член, другиот корисник на општествени средства од 
член О став 8 на О В О Ј закон решава дали, за кои по-
треби и на кој начин во текот на деловната година 
ги утврдува резултатите од работењето односно при-
ходите и расходите. 

Член 37 
Завршна сметка се составува за секоја деловна 

година, како и при статусни промени. 
Состојбата на средствата и на изворите на сред-

ствата и утврдувањето на резултатите од работе-
њето односно на 'приходите и расходите за деловна-
та година (завршна сметка) се искажуваат на обрас-
ците Биланс на состојбата и Биланс на успехот од-
носно Биланс на приходите и расходите, што ги про-
пишува Сој,узниот извршен "совет. 

Член 38 
Организацијата на здружен труд односно дру-

гиот корисник на општествени средства доставува 
до надлежната служба на општественото книговод-
ство кај која се води неговата жиро-сметка пери-
одична пресметка во рок од 30 дена од денот на 
истекот но периодот за кој се составува, а завршна 
сметка — до крајот на февруари текуштата година 
за претходната година, односно во рок од 60 дена од 
денот на настанатата статусна промена. 

По исклучок од одредбата на став 1 од вој член, 
организацијата на здружен труд односно другиот 
корисник на општествени средства за претпријатија-
та во странство и за погоните и другите работни 
единици во странство доставува периодична пре-
сметка и завршна сметка до надлежната служба на 
општественото книговодство ка ј која се води него-
вата жиро-сметка во рок од 30 де,на од денот на исте-
кот на роковите од став 1 на овој член. 

Предавањето на периодичната пресметка и на 
завршната сметка до надлежната служба на опште-
ственото книговодство не може да се обуслови со 
поднесување на извештаи и пресметки што не се 
пропишани со овој закон и со прописите донесени 
врз основа на овој закон. 

Организациите на здружен труд и другите ко-
рисници на општествени средства не се должни на 
други лица да им даваат податоци што ги обезбе-
дуваат во книговодството, ако тие податоци се до-
ставени до надлежната службата на општественото 
книговодството и до други специјализирани служ-
би и овластени органи и организации за евиденти-
рање, сабирање, обработка, искажување и пренос 
на. податоци и информации. 

Член 39 
Организацијата на здружен труд што ќе ја 

определи Сојузниот извршен совет врз основа на 
овластувањата од Законот за народната одбрана, 
,доставува периодична пресметка и завршна сметка 
и до Сојузниот секретаријат за народна одбрана во 
роковите од член 33 став 1 на овој закон, 

4 VI. Збирен и консолидиран биланс 

Член 40 
Работната организација која во својот состав 

има две или повеќе основни организации на здру-
ж е н труд и сложената организација ца здружен труд 
се должни да составуваат збирен и консолидиран 
биланс. 

Член 41 
Во збирниот биланс на работната организација 

односно на сложената организација на здружен труд 
се искажуваат збирот и структурата на вкупниот? 
приход и доход што ќе го остварат основните орга-
низации на здружен труд во составот на работната 
организација односно на сложената организација на 
здружен труд. 

Член 42 
Во консолидираниот биланс на работната орга-

низација односно на сложената организација на 
здружен труд се искажуваат збирот и структурата 
на вкупниот приход и доход што ќе го остварат ос-
новните организации на здружен труд во составот 
на работната организација односно на сложената ор-
ганизација па здружен труд, намалени за износите 
што се повторуваат со пресметката во интерниот 
промет помеѓу основните организации на здружен 
труд во составот на работната организација односно 
на сложената организација на здружен труд. 

Член 43 
Збирниот биланс и консолидираните биланс се 

составуваат за секоја деловна година на начин утвр-
ден со самоуправната спогодба за здружување. , 

Член 44 
Со самоуправната спогодба за здружување се 

утврдува за кои намени се користат и кому и во 
кој рок му се доставуваат податоците од збирниот 
биланс и од консолидираниот биланс. 

VII. Чување на деловните книги и на книговодстве-
ните неправи 

Член 45 
Организацијата на здружен труд односно дру-

гиот корисник на општествени средства е должен 
уредно да ги чува деловните книги и кн;иговодстве-

'ните исправи, на начинот определен со самоуправ-
ниот општ акт или со друг општ акт и да го опре-

дели одговорното лице за чување на деловните 
книги и на книговодствените исправи. 

Член 46 
Ако водењето на книговодството и е доверено 

на работната заедница, деловните книги и книго-
водствените исправи ги чува работната заедница. 

Ако водењето на книговодството им е доверено 
на счецитализирани организации за водење на кни-
говодство или на други организации, деловните кни-
ги и книговодствените исправи.се чуваат, по рокот 
за предавање на завршната сметка, ^о организаци-
јата на здружен труд односно ка ј другиот корис-
ник на општествени средства. 

Член 47 
Деловнитз книги се чуваат најмалку,, десет, го-

Д И Н И Ј . 

Книговодствените исправи врз основа на кои се 
вршени книжења се чуваат најмалку пет години. 
Рокот"почнува да тече од последниот ,ден на делова 
ната година на која, се однесуваат, 
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Периодичните пресметки и другите привремени 
сметки, предавните и контролните блокови, помош-
ните обрасци и сличната документација се чуваат 
најмалку две години^ почнувајќи од денот на исте-
КОТ' на ""рокот пропишан за поднесувањето" на за-
вршната сметка за годината на која се однесуваат 
тие исправи. 

Книговодствените исправи од став 2 на овој член 
можат да се чуваат и на микрофилмови, во рокот 
пропишан во тој став. Ако тие исправи се чуваат на 
микрофилмови, мораат да се чуваат во оригинал 
најмалку две "години, почнувајќи од последниот ден 
на деловната година на која се однесуваат. 

Член 48 
Завршните сметки и конечните п р е с м е т к и на 

личниот доход на ра6отниците мораат да се чуваат 
посебно и крајно, како исправи од трајка вред-, 

ност: 
' Организацијата на здружен труд односно дру-
гиот корисник на општествени срздства за перио-
дите за кои не располага со конечни пресметки па 
личниот доход на работниците од став 1 на овој 
член е должен трајно да ги чува исплатните листи 
за личните доходи на работниците. 

Канетите пресметки на личниот доход на работ-
ниците односно исплатните листи за личните доходи 
на работниците од став 2 на овој член можат тра ј -
но да се чуваат на микрофилмови. Ако тие пресмет-
ки односно исплатните листи се чуваат на микро-
филмови, мораат да се' чуваат во оригинал најмалку 
две години, почнувајќи од денот на истекот на ро-
кот пропишан за поднесување на завршнага сметка 
за годината на која се однесуваат таа пресметка 
односно исплатна листа. 

Член 49 
Исправите што се однесуваат на платниот про-

мет ги чуваат Службата на општественото книго-
водство, бранките и поштите најмалку три години. 

Исправите од став 1 на ОВОЈ член можат да се 
чуваат и на микрофилмови. 

Ако исправите од став 1 на овој член се чуваат 
на микрофилмови, не мораат да се чувават и во ори-
гинал. 

Член 50 
Организацијата на здружен труд односно дру-. 

гиот корисник на општествени средства, како и ор-
ганите и организациите што вршат преглед на де-
ловните кн,иги, се' должни да ги чуваат книговод-
ствените исправи и податоци како деловна тајна. -
,на начинот определен со закон, со самоуправен 
општ акт или со друг општ акт. 

Книговодствените исправи и податоци што 
претставуваат службена, државна или воена тајна 
организацијата на здружен труд односно другиот 
корисник на општествени средства, како и органи-
те и организациите што вршат преглед на делов-
ните книги, ги чуват на начинот определен со за-
кон и со други прописи со кои се уредува таа ма-
терија. 

VIII. Права и должности ма раководителот на кни-
говодството 

Член 51 
Раководењето со книговодството може да му се 

довери само на работник со пропишана стручна 
подготовка, за кого основано може да се претпос-
тави дека тие работи ќе ги извршува стручно и 
совесно. 

Стручната подготовка од став 1 на овој, член се 
пропишува со самоуправен општ акт или со друг 

општ акт на организацијата на здружен труд од-
носно на друг корисник на општествени средства, со 
тоа што работникот кому му се доверува раководе-
њето со книговодството мора да има најмалку^ за-
вршено средно училиште од економска насока и 

'најмалку три години работно искуство на работи^ 
-на книговодството. 

Условите пропишани во став 2 од овој член не 
се, однесуваат на работник кому му се доверува 
раководењето со книговодството ка ј корисник на 
општествени средства од член 9 став 8 на овој за-
кон освен ка ј месната заедница, КОЈ врши дејност на 
подрачјето на месната заедница или во организаци-
јата на здружен труд односно ка ј другиот корисник 
на општествени средства, како и во куќниот совет 
кој располага со општествени средства преку сво-
јата жиро-сметка. 

Раководењето со книговодството не може да му 
се довери на лице осудувано за кривични дела: 

1) против основите на соци-јалистичкото само-
управно општествено уредување и безбедноста на 
СФРЈ; 

2) против самоуправувањето, и тоа за: повреда 
на самоуправзгвањето, повреда на правото на само-
управување и злоупотреба на самоуправувањето; 

3) против стопанството, и тоа за: несовесно ра-
ботење во стопанството; предизвикување на стечај; 
оштетување на доверители;, злоупотреба на овла-
стување во 'стопанството; склучување на штетеа 
договор; издавање и неовластено прибавување на 
деловна тајна ' трговија со златни пари, странска 
валута и девизи; правење и употреба на лажни 
знаци за вредност или хартии од вредност; праве-
ње, набавување или отуѓување на средства за ф а л -
сификување; фалсификување на пари и измаму-
вање на купувачите; недозволена трговија; крше-
ње на прописите за цените, новластување^ на купу-
вачите и даночно утајување; 

4) против единството на југословенскиот пазар 
и тоа за: повреда на рамноправноста во вршењето 
на стопанска дејност; создавање, монополистичка 
положба и продизвикување растројства на пазарот; 

5) против службената должност, и тоа за: зло-
употреба на службената положба; измама во служ-
бата; фалсификување на службени исправи; изда-
вање на службена тајна; проневера; послуга; про-
тивзаконито посредување; примање мито и давање 
мито. 

Член 52 
Раководителот на книговодството и работници-

те кои ги извршуваат работите на книговодство се 
одговорни за уредното и ажурно водење на книго-

водството и за составувањето на периодичните.у 
пресметки и На"завршната""сметка. 

Ако неуредност и неажурност во книговод-
ството настанала поради неуредност и ненавреме-
ност на составувањето, контролата и доставување-
то на книговодствените исправи до раководителот 
на книговодството, како и неуредност и неажурност 
на водењето на книговодството на сметачот, за таа 
неуредност и неажурност се одговорни работниците 
што се определени за извршување на тие работи. 

Раководителот на книговодството е должен на 
овластените органи и организации да им овозможи 
преглед на деловните книги. 

' Член 53 
Раководителот на книговодството е должен 

да се грижи ЗА ПРАВИЛНО ПРИМЕНУВАЊЕНА ВАЖЕЧКИТЕ-

о^анизаци.1 ата- на здружен труд односно 
на другиот корисник на општествени средства. 
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г Раководителот книговодството е должен на над-
лежните органи на организацијата на здружен труд 
односно на другиот корисник на општествени сред-
ства да им укаже на сите случаи на повреда или 
непридржување кон важечките материј,алио-фи-
е жестоки прописи. Ако тие органи не ги отстранат 
неправилностите во применувањето на тие про-пи-
си, раководителот на книговодството е должен за 
повредата на тие прописи да ги извести органите 
на самоуправната работничка контрола. 

Ако повредата на прописите од став 2 на овој 
член^има обележја на кривично дело, стопански 
престап или прекршок, раководителот на кн,иговод-
ството е должен за повредата на прописите да го 
извести, покрај органот на самоуправната работни-
чка контрола надлежниов општински орган кој^ 
врши надзор над законитоста на работата на орга-
низацијата на здружен труд односно на другиот ко-
рисник на општествени средства, како и органот 
надлежен за гонење. 

Член 54 
Раководителот на книговодството и работници-

те ,што ги извршуваат работите на книговодството 
не можат да ракуваат ниту да располагаат со ма-

теријални вредности и парични средства. 

Член 55 
Одредбите од чл. 51 до 54 од овој закон соо-

бразно се применуваат и врз лицата одговорни за 
раководењето со книговодството, а одредбите на чл. 
52 и 54 од овој закон и врз работниците што ги из-
вршуваат работите на книговодството во работната 
заедница, специјализирана организација за водење на 
книговодство или во друга организација на која и е 
доверено водењето на кнрхговодството во смисла на 
член 8 од овој закон. 

IX. Овластувања на сојузниот орган за донесување 
на прописи 

Член 56 
Сојузниот извршен совет ќе пропише контни 

планови за организаци-ите на здружен труд, бан-
ките, самоуправните интересни заедници, заедни-
ците ' за осигурување, органите на општествеио-по-

литичките заедници, буџетите на општествено-по-
литичките заедници и за другите корисници на оп-

штествени средства. 
Сојузниот извршен совет ќе пропише кои сред-

ства можат да се попишуваат во текот на годината. 
Сојузниот извршен совет ќе пропише кои пода-

тоци се должни да ги обезбедат во своето книго-
водство организациите н̂а здружен труд и другите 
корисници на општествени средства во кои стран-
ски лица вложиле средства заради остварување на 
заеднички деловни цели. 

Сојузниот извршен совет ќе пропише кои пода-
тоци се должни да ги обезбедат во своето книго-
водство организаци-ите на здружен труд и другите 
корисници на општествени средства за мешовитите 
претпријатија во странство од член 7 став 2 на овој 
Закон. 

Сојузн-иот извршен совет ќе пропише кои орга-
низации на здружен труд и други корисници на 
општествени средства и кои податоци се должни да 
ги обезбедат во своето книговодство за работните 
единици односно за делов-ните единици од член 13 
став 2 на овој закон. 

Член 57 
" 'Функционерот кој раководи со сојузниот орган 

надлежен за работите на финансиите ќе пропише 
што се смета, закниговодствени исправи врз основа 

на кои се засноваат книжењата за претпријатија и 
погони и други работни единици во странство. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган 
надлежен за работите на финансиите 'ќе ја пропиша, 
содржината на одделните сметки во контните пла-
нови. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган 
надлежен ' за работите на финансиите ќе донесе 
прзписи за пописот (инвентарисувањето) и за начи-
нот и роковите за усогласување на побарувањата и 
обврските. ^ 4 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган 
надлежен за р о болите на финансиите ќе ја препише 
содржината на одделните позиции во обрасците на 
периодичната пресметка и на ' завршната сметка ќ 
начинот на доставување на периодичната пресметка 
и завршната сметка, како и податоците и докужее:^ 
тацијата кон периодичната пресметка односно КОН 
завршната сметка. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган 
надлежен за работите на финансиите ќе пропише, 
по потреба, кои помошни -книги мораат да се вода,т. 

Член 58 
Функционерот кој раководи со сојузниот орган 

надлежен за работите на народната одбрана ќе го 
пропише начинот на водење книговодство за уста-
новите, единиците и организациите на Југословена 
ската народна армија. 

Член 59 
Функционерот кој раководи со сојузниот орган" 

надлежен за рабо-тите на финансиите ќе го пропи-
ше начинот на водење книговодство за организаци-
ите на здружен труд и другите корисници на оп-
штествени средства во постапката на редовна лик-
видација и стечај. 

X. Казнени -одредби 

Член 60 
Со парична казна од 20.000 до 1,000 ООО динари 

ќе се казни за стопански престап организација на 
здружен труд односно друг корисник на општестве-
ни средства: 

1) ако не води книговодство според одредбите 
на овој закон (член 4, член 7 ст. 1 и 3 и член 13 
став 3); 

2) ако при доверувањето на водењето на кни-
говодството постапи противно на одредбите од член 
В став 2 на овој закон; 

3) ако врши книжење врз основа на исправа 
чија исправност, точност или законитост не е утвр-
дена (чл. 15 и 18); 

4) ако не определи одговорни работници за со-
ставување на книговодствените исправи и за нивна 
контрола или не ги утврди роковите за нивно дос-
тавување до раководителот на книговодството 
(член 17); 

5) ако не врши попис на средствата или на из-
ворите на средства според одредбите 'од овој закон 
(чл. 29 и 30). 

Со парична казна од 2.000 до 50.000 ќе се казми 
за стопанскиот престап од став 1 на овој член и 
одговорното лице во организацијата на здружен 
труд односно к а ј др,угиот корисник на општествени 
средства. 

Член 61 
Со парична казна од 20.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап работна заедница, 
специјализирана организација за водење на книго-
водство или друга организација на која и е довере-
но водење на книговодство. 
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1) ако книговодството што и е доверено не го во-
ди според одредбите од овој закон (член 4, член 7 ст. 
.1 и 3 и член 13 став 3); 

2) ако во книговодството што и е доверено да 
го вод^ врши книжење врз основа на исправи чија 
исправност, точност или законитост не е утврдена 
(чл. 15 и 16); 

3) ако не врши попис, на средствата и на изво-
рите на средства според одредбите од овој закон 
кога тие работи и се доверени (чл. 29 и 30 и член 
31 став 4). 

Со парична казна од 2.000 до 50.000 динари ќе 
се казни за стопанскиот престап од став 1 на овој 
член и одговорното лице во работната заедница, 
специјализираната организација за водење книго-
водство или во друга организација на која и е до-
верено водење на книговодството. 

Член 62 
Со парична казна од 2.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за стопански престап одговорното лице во 
органот на општествено-политичката заедница, во 
друг државен орган или во месната заедница ако 
стори некое од дејствијата од член 6^ став 1 точ. 1 
до 5 на овој закон. 

Член 63 
Со парична казна до 500.000 динари ќе се казни 

'за стопански престап организација на здружен 
труд односно друг корисник на општествени сред-
ства: 

1) ако во книговодството не ги обезбеди пропи-
шаните податоци за резултатите од работењето по 
основа на вложени средства на странски лица или 
за односите со мешовито претпријатие, мешовита 
банка и друга финансиска организација или со ме-
шовита осигурителна односно реоеигуритеЛна ор-
ганизација (чл. 6 и 7); 

2) ако во книговодството не ги обезбеди пропи-
шаните податоци за работните односно деловните 
единици што ги основал на територијата на општее-
твено-политичката заедница на која не се наоѓа не-
говото седиште или во странство (член 13 став 2); 

\ 3) ако не ги води пропишаните деловни книги 
(член 18 во врска со чл. 21, 22 и 23); 

Ј 4) ако пописот на средствата или на изворите 
на средствата не го изврши навремено или не го 
изврши точно (член 31 став 2); 

Ј 5) ако во деловните книги или во периодичната 
пресметка или во завршната сметка неточно ги ис-
к а ж е средствата или изворите на средствата или 
резултатите од работењето односно приходите и 
расходите или другите пропишани податоци (чл. 56 
М 57); 
Д 6) ако деловните книги или книговодствените 
исправи врз основа на кои се вршени книжења не 
ги чува онолку време колку што е пропишано (чл, 
47 до 49); 

Ј 7) ако деловните книги, книговодствените ис-
прави или податоците што претставуваат државна 
или воена тајна не ги чува на начинот определен 
со закон и со други прописи со кои се уредува таа 
материја (член 50 став 2); 

8) ако ракување или располагање со матери-
јални вредности или со парични средства му дове-
ри на раководителот на книговодството и на работ-
ниците што ги извршуваат работите на книговод-
ството (член 54). 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
за стопанскиот престап од став 1 на овој член и -
одговорното лице во организацијата на здружен 
труд односно к а ј другиот корисник на општестве-ни 
средства. 

Член 64 
Со парична казна до 500.000 динари ќе се казни 

за стопански престап работна заедница, специјали-
зирана организација за водење на книговодство или 
друга организација на која и е доверено водење на 
книговодство: 

1) ако во книговодството што и е доверено да 
го води не ги обезбеди пропишаните податоци за 
резултатите од работењето по основа на вложени 
средства на странски лица или за односите со ме-
шовито претпријатие, мешовита банка и друга ф и -
нансиска организација или со мешовита осигури-
телна односно реосигурителна организација"4 (чл. 
6 и 7); 

2) ако во книговодството што и е доверено не 
ги обезбеди пропишаните податоци за работните 
односно деловните единици, што се основани на 
територија на општествено-политичката заедница на 
која не се наоѓа седиштето на организацијата на 
здружен труд односно на другиот корисник на оп-
штествени средства што и го доверил водењето на 
книговодството или во странство (член 13 став 2); 

3) ако во книговодството што и е доверено не 
ги води пропишаните деловни книги (член 17 во 
врска со чл. 20 и 22); 

4) ако пописот на средствата или на изворите 
на средствата, кога тие работи и се доверени, не 
го изврши навремено ил-и не го изврши точно 
(член 31 ст. 2 и 4); 

5) ако во деловните книги или во периодичната 
пресметка или во завршната сметка за организаци-
јата на здружен труд односно за другиот корисник 
на општествени средства, кој и го доверил водење-
то на книговодството, неточно ги искаже средства-
та или изворите на средствата или резултатите од 
работењето односно приходите и расходите или 
другите пропишани податоци (чл. 56 и 57); 

6) ако деловните книги или книговодствените ис-
прави врз основа на кои се вршени книжења за 
организација на здружен труд односно за друг, ко-
рисник на општествени средства што и го доверил 
водењето на книговодството не ги чува онолку вре-
ме колку што е пропишано (чл. 47 до 49); 

7) ако деловните книги, книговодствените ис-
прави или податоци за организација на здружен 
труд односно за друг корисник на општествени 
средства што и го доверил водењето на книговод-
ството, ако тие податоци преставуваат службена, 
државна или воена тајна, не ги чува на начинот 
определен со закон и со други прописи со кои се 
уредува оваа материја (член 50 став 2). 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
за стопанскиот престап од став 1 на овој член и 
одговорното лице во работна заедница, специјали-
зирана организација за водење на книговодство 
или во друга организација на која и е доверено во-
дење на книговодство. 

Член 65 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се 

казни за стопански престап одговорното лице во 
општествено-политичка заедница, во друг државен 
орган или во месна заедница ако стори некое од 
дејствијата од член 63 став 1 точ. 1 до 8 од овој 
закон. 

Член бб 
Со парична казна до 50.600 динари ќе се казни 

за прекршок организација на здружен труд однос-
но друг корисник на општествени средства: 
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1) Ако книговодството не го води уредно или, 
ажурно (член 10); 

2) ако не ја извести надлежната служба на оп-
штественото книговодство дека за погон односно 
за друга работна единица во странство води посеб-
но, книговодство (член 13 став 3); 

3) ако не и ги доставува или и ги доставува 
ненавремено книговодствените исправи на работ-
ната -заедница, на специјализираната организација 
за водење на книговодство или на друга организа-
ција на која и е доверено водење на книговодство 
(член 17 во врска со член 8); 

4) ако деловните книги не ги заклучи, поврзе 
или ако'не ги потпише овластениот работник по за-
вршувањето на деловната година, односно по преста-
нувањето на нивното користење (член 26); 

5) ако во комисијата за попис на средствата 
или на изворите на средствата определи лице 
кое според одредбите на овој закон не може да би-
де член на комисијата за попис (член 31 став 3); 

6) ако со другите корисници на општествени 
средства не врши меѓусебно усогласување на поба-
рувањата или обврските (член 32); 

7) ако пред составувањето на периодичните 
пресметки или на завршната сметка не изврши 
усогласување на помошните книги со главната кни-
га /член 33); 

' 
8) ако периодичната пресметка или завршната 

сметка не 'и ја достави на надлежната служба на 
општественото книговодство, односно на Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана, во роковите про-
пишани со овој закон (член 37 став 1 и чл. 38 и 39); 

9) ако деловните книги или книговодствените 
исправи не ги чува уредно или на начинот опреде-
лен со самоуправниот општ акт односно со друт 
општ акт или не определи одговорно лице за чува-
ње на деловните книги или на книговодствените 
исправи (член 45); 

10) ако книговодствен-ите исправи или подато-
ците не ги чува како деловна тајна на начинот оп-
ределен со закон и со самоуправен општ акт или 
со друг општ акт (член 50 став 1); 

11) ако раководењето со книговодството му го 
довери на лице кое е осудувано или му го довери 
,на лице кое не ги исполнува условите пропишани 
со овој закон (член 51 ст. 2 и 4). 

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 
за прекршокот од став 1 на овој член и одговорно-
то лице во организацијата на здружен труд однос-
но кај другиот корисник на општествени средства. 

Член 67 
Со парична казна до 50.000 ќе се казни за пре-

кршок работна заедница, специјализирана органи-
зација за водење на книговодство или друга орга-
низација на која и е доверено водење на книговод-
ство: 

1) ако книговодството што и е доверено не го 
води уредно или ажурно (член 10); 

2) ако деловните книги за организацијата на 
здружен труд односно за другиот корисник на оп-
штествени средства што и го доверил водењето на 
книговодството не ги заклучи, поврзе или ако н е 
ги потпише овластениот работник по завршувањето 
на деловната година, односно по престанувањето 
на нивното користење (член 26); 

3) ако во комисијата за попис на средствата или 
на изворите на средствата, кога тие работи и се до-

верени, определи лице кое спред одредбите од овој 
закон не може да биде член на комисијата за по-
пис (член 31 став 3); 

4) ако со другите корисници на општествени 
средства не врши меѓусебно усогласување на поба-
рувањата и обврските во книговодството што и е 
доверено да го води (член 32); 

5) ако пред составувањето на периодичните 
пресметки и на завршната сметка не изврши'усо-
гласување на помошните книги со главната книга 
во книговодството што и е доверено да го вода 
(член 33); 

6) ако не состави периодична пресметка или 
завршна сметка за организацијата на здружен труд 
односно за другиот корне ник на општествени сред-
ства кој и го доверил водењето на книговодството 
(член 37 став 1); 

7) ако деловните книги или книговодствените 
исправи за организација на здружен труд односно 
за друг корисник на општествени средства кој и 
го доверил водењето на книговодството не ги чува 
уредно или на начинот определен со самоуправниот 
општ акт одвоено со друг општ акт, или не определи 
одговорно лице за чување на деловните книги или" 
на книговодствените исправи (член 45); 

8) ако книговодствените исправи или податоци-
те од книговодството што и -е доверено не ги чува 
како деловна тајна на начинот определен со закон 
и со самоуправниот општ акт или со друг општ акт 
(член 50 став 1); 

9) ако раководењето со книговодството му го 
довери на лице кое е осудувано за кривичните де-
ла наведени во член 51 став 4 од овој закон или 
му го довери на лице кое не ги исполнува условите 
пропишани со овој закон (член 51 став 2). 

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 
за прекршокот од став 1 на овој член и одговорното 
л и ц е в о работната заедница, специјализирана ор-
ганизација за водење на книговодство или во друга 
организација на која и е доверено водење на книго-
водство. 

Член 68 
Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 

за прекршок одговорното лице во општествено-по-
литичка заедница, во друг државен орган или во' 
месна заедница ако стори некое од дејствијата од 
член 66 став 1 точ. -1 до 10. на овој закон. 

Член 69 
Со парична казна до 5.000 динари - ќе се казни 

за прекршок раководителот на книговодството ако 
не постапи според одредбите на член 53 од овој 
закон. 

XI. Преодни и завршни одредби 

Член 70 , 
Организациите на здружен труд и другите ко-

рисници на општествени средства се должни воде-
њето на книговодството да го усогласаат со од-
редбите на овој закон најдоцна до 30 јуни 1981 го-
дина. 

Организациите на здружен труд и другите ко-
рисници на општествени средства се должни да 
донесат односно да ги усогласат своите самоуправ-
ни општи акти односно другите општи акти со од-
редбите од овој закон и со прописите донесени врз 
основа на овој закон во рок од 60 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон односно на про-
писите донесени врз основа на овој закон. 
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Член 71 
Ако раководењето со книговодството му е до-

верено на работник што ја нема стручната подго-
товка пропишана во смисла на член 51 став 2 од 
овој закон, организацијата на здружен труд од-
носно другиот корисник на општествени средства 
може на ТОЈ работник да му го довери и понатаму 

.роководењето со книговодството доколку има пет 
години работно искуство на работите раководител 
на книговодството на денот на влегувањето во сила 
на овој закон, а тие работи ги извршувал стручно и 
совесно. 

Член 72 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за книговодството 
(„Службен лист на СФРЈ' ' , бр. 58/76). 

Член 73 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

220. 

Врз основа на член 315 точка 3- од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ ОД НАДЛЕЖНОС-

ТА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Се прогласува Законот за измени и дополнени-
ја на Законот за вршење на внатрешните работи 
од надлежноста на сојузните органи на управата, 
што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на 
Сојузниот собојб од 22 април 1981 година. 

П бр. 72 
22 април 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ ОД НАД-

Л Е Ж Н О С Т А НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УП-
РАВАТА 
Член 1 

Во Законот за вршење на внатрешните работи 
од надлежноста на сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 60/71 и 32/75) во член 
1 став 1 точ. 1 и 4 зборовите: „СФРЈ" се заменува-
ат со зборовите: „Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија". 

Член 2 
По член 11 се додава нов член На, кој гласи: 

„Член П а 
Во Сојузниот секретаријат можат да се назна-

чат двајца потсекретари: -
— потсекретар за работи што се однесуваат на 

внатрешното функционирање на организационите 
единици на Сојузниот секретаријат и на усогласу-
вањето на нивната работа, организирањето и оства-
рувањето соработка со другите сојузни органи на 
управата и' сојузни организации, со републичките 
и покраинските органи на управата и со соодветни-
те самоуправни организации и заедници, како и за 
други работи утврдени со општиот акт за система-
тизацијата на задачите и работ ите; 

— потсекретар за работи што се однесуваат на 
усогласувањето и обединувањето на работата на 
организационите единици на Службата за државна 
безбедност во Сојузниот секретаријат, на оствару-
вањето соработка заради 'усогласување на дејности-
те на службите за државна безбедност во републи-
чките и покраинските органи за внатрешни работи, 
на организирањето и остварувањето соработка со 
другите сојузни органи на управата и сојузни ор-
ганизации во областа на државната безбедност, -
како и за други работи утврдени со општиот акт за 
систематизацијата на задачите и работите." 

Член 3 
По член 17 се додава нов член Па, кој гласи: 

„Член 17а 
Воените обврзници кои, во согласност со Зако-

нот за воената обврска, се наоѓаат на воена велсба 
во Сојузниот секретаријат и на кои им е доверено 
вршење на определени работи од надлежноста на 
Сојузниот секретаријат, се сметаат, додека ги вр-
шат тие работи, како овластени службени лица во 
смисла на член 17 од овој закон." 

Член 4 
Член 22 се менува и гласи: 
„Овластените службени лица во извршувањето 

на задачите и работите од надлежноста на Сојуз-
ниот секретаријат, покрај должностите и овласту-
вањата што се предвидени со Законот за кривич-
ната постапка и со други прописи, имаат право да 
го приведат лицето што го нарушува или загро-
зува јавниот ред и мир, ако воспоставувањето на 
јавниот ред и мир или отстранувањето на загрозу-
вањето на јавниот ред и мир не може да се постиг-
не на друг начин или ако е тоа неопходно поради 
безбедноста. Задружувањето на приведеното лице 
може да трае најдолго 24 часа. Ако задржувањето 
трае подолго од 6 часа, Сојузниот секретаријат е 
должен за .тоа да го извести семејството на при-
ведното лице, освен а,ко тоа се спротивставува на 
тоа, односно да извести друго лице кое ќе го опре-
дели приведното лице. 

Овластените службен,и лица се должни да го 
користат овластувањето од став 1 на овој член и 
кога не се на редовната должност заради давање 
помош' во извршувањето на задачите и работите од 
надлежноста на други органи за внатрешни работи. 

Решение за задржување на приведното лице 
од став 1 на овој член донесува сојузниот секретар 
или ракводниот работник што тој ќе го овласти. 

Против решението од став 3 на овој член при-
веденото лице може во рок од 24 часа да из јави 
жалба до Сојузниот извршен совет. 
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Жалбата не го одлага извршувањето, на реше-
нието." 

Член 5 
Во член 24 став 1 точка 2 на обете места збо-

рот: „строг" се брише. 

Член 6 
Во член 26 точката 1 се менува и гласи: 
,Д) да не е осудувано за кривично дело против 

основите на социјалистичкото самоуправно општес-
твено уредување и безбедноста на СФРЈ, за кр.и-
вично дело против човечноста и меѓународното 
право, за кривично дело против службената дол-
жност на службените лица во сојузните органи 
или за кривично дело против вооружените сили на 
СФРЈ, предвидени со Кривичниот закон на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
како и за кривични дела против слз^жбената дол-
жност предвидени со републичките односно со по-
краинските кривични закони;". 

Во точка 2 зборовите: „за кривичните дела од 
точка 1 на овој член" се бришат. 

Член 7 
Член 27 се брише. 

Член 8 
Во член 30 став 1 зборовите: „дисциплинскиот 

суд" се заменуваат со зборовите: „дисциплинската 
комисија". 

Член 9 
Во член 31 став 1 зборовите: „дисциплинскиот суд 

повел" се заменуваат со зборовите: „дисциплинска-
та комисија повела". 

Член 10 
Член 33 се менува и гласи: 
„Поради посебните услови за работа, тежината 

и природата на задачите и работите, на работни-
ците кои вршат такви задачи и работи во Сојузни-
от секретари! ат секои 12 месеци ефективно поми-
нати на тие задачи и работи им се сметаат како 16 
месеци стаж на осигурување. 

Задачите и работите од став 1 на овој член ги 
утврдува Сојузниот извршен совет, на предлог од 
сојузниот секретар." 

Член И 
Во член 34 став 1 зборовите: „работното место 

на кое работи" се заменуваат со зборовите: „за вр-
шење на задачите и работите на кои работи". 

Во член 34 став 2 зборовите: „во височина на 
вредноста на работното место на кое се наоѓал" се 
заменуваат со зборовите: „што би го остварил ако 
работел на задачите и работите на кои бил распо-
реден". 

Во член 34 став 3 зборовите: „ново работно ме-
сто кое одговара" се заменуваат со зборовите: „но-
ви задачи и работи кои одговараат". 

Член 12 
Чл. 34а и 346 се заменуваат со пет нови члено-

ви, кои гласат: 

„Член 34а 
На работникот на посебни должности во Сојуз-

ниот секретаријат, во случај на привремена неспо-

собност за работа, му се определува надомест на 
личниот доход во височината на просечниот месе-
чен износ на личниот доход остварен во последни-
те три месеци пред денот на настапувањето на таа 
неспособност. 

Разликата помеѓу височината на надоместот за 
време на привремената неспособност за работа над 
30 дена што се обезбедува според прописите за 
здравствено осигурување и здравствена заштита и 
износот на надоместот од став 1 на овој член се 
обезбедува во буџетот на федерацијата. 

Член 346 
Поради посебните услови за работа и природата 

на вршењето на задачите и работите, на работникот 
на посебни должности во Сојузниот секретаријат 
може исклучително да му престане работниот од-
нос со право на пензија и пред исполнувањето на 
општите услови за стекнување на пензија ,ако има 
најмалку 20 години пензиски стаж, од што најмал-
ку десет години ефективно поминати на работи на 
кои стажот на осигурување се смета во зголемено 
траење. 

Решение за престанок на работата на работни-
кот во смисла на став 1 од овој член донесува со-
јузниот секретар, по прибавено мислење од работ-
ната заедница. 

Против решението од став 2 на овој член рабо-
тникот има право на жалба до Сојузниот извршен 
совет во рок од 15 дена од денот на приемот на ре-
шението. 

Член 34в 
На работникот на кој ќе му престане работни-

от однос во Сојузниот секретаријат според одред-
бите на член 346 од овој закон му припаѓа лична 
пензија која за 20 години пензиски стаж изнесува 
55% од пензиската основа — за маж, а 57,5% од 
пензиската основа — за жена, и се зголемува по 
2,5% од пензиската основа за секоја натамошна 
наполнета година до 30 годин,и пензиски стаж. За 
секоја наполнета година пензиски стаж над 30 го-
диш!, пензијата се зголемува по 0,5% од пензиската 
основа, така што највисоката пензија изнесува 85% 
од пензиската основа. 

Член 34г 
На работникот на посебни должности во Сојуз-

ниот секретаријат кој има најмалку 20 години пен-
зиски стаж-, од што најмалку десет години ефек-
тивно поминати на задачи и работи на кои стажот 
на осигурување се смета во зголемено траење, лич-
ната пензија и инвалидската пензија ќе му се оп-
ределат од пензиската основа коза претставува не-
гов просечен месечен личен доход остварен во по-
следните 12 месеци пред пензионирањето, ако тоа 
за него е поповолно од пензиската основа утврдена 
според општите прописи. 

На работникот во Сојузниот секретаријат кој во 
моментот на остварувањето на правото на пензија 
не е работник на посебни должности, а -има најмал-
ку десет години работен стаж на задачи и работи на 
кои стажот на осигурување се смета во зголемено 
траење, му се определува пензија од пензиската ос-
нова утврдена во став 1 на овој член. 

На работникот кој од Сојузниот секретаријат 
поминал на работа во друг орган поради вршење на 
задачи и работи што од надлежноста на Сојузниот 
секретаријат се пренесени во надлежност на ЈРОЈ 
орган, а пред преминувањето се наоѓал на посебни 
должности и имал најмалку 20 години пензиски 
стаж во органите за внатрешни работи и на работ-
никот кому му престанал работниот однос во Со-
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Јузниот секретаријат по договор на сојузниот секре-
тар со функционерот кој раководи со сојузниот ор-
ган во кој поминал на работа и во тој орган врши 
исти или слични задачи и работи, а во органите за 
внатрешни работи имал најмалку 20 години пензис-
ки стаж од што најмалку десет години на задачи и 
работи на кои стажот на осигурување се смета во 
зголемено траење, пензијата му се -определува од 
пензиската основа утврдена во став 1 на овој член. 

Член 34д 
Ра-зликата помеѓу пензијата што би му припа-

ѓала на работник во Сојз^зниот секретаријат без при-
мена на чл. 346 до 34г на овој закон и пензијата што 
му е определена со примената на тие членови се 
обезбедува во буџетот на федерацијата." 

Член 13 
Во член 35 зборовите: -,,според посебните пропи-

си за пензиско и инвалидско осигурување" се за-
менуваат со зборовите: „според одредбите на овој 
закон". 

Член 14 
Член 39 се менува и гласи: 
„Поради посебните услови за работа и природа-

та на вршењето на задачите и работите (посебни 
должности), на Сојузниот секретаријат за тие 
задачи и работи му се обезбедуват средства за 
лични доходи зголемени за 20% во однос 
на средствата што, во согласност со основите 
и мерилата, се обезбедуват за другите сојузни 
органи и организации и тие средства влегуваат во 
средствата за работа на Сојузниот секретаријат. 

Сојузниот извршен совет ги утврдува задачите 
и работите за кои се врши зголемување на сред-
ствата врз основа на став 1 од овој член, на предлог 
од сојузниот секретар." 

Член 15 
Во член 41 став 2 се брише. 
Досегашниот став 3 станува став 2. 

Член 16 
По член 43 се додава нов член 43а, кој гласи: 

„Член 43а 
Функционерите и раководните работници во Со-̂  

јузниот секретаријат ги имаат правата од чл. 33, 34г, 
35, 36, 37 и 39 на овој закон." 

Член 17 
Во член 5 ст. 1 и 2 зборовите: „Сојузната скуп-

штик а" се заменуваат со зборовите: „Собранието на 
СФРЈ". . 

Во член 13 став 2 зборовите: „старешините на 
републичките и покраинските органи" се замену-
ваат со зборовите: „функционерот кој раководи со 
надлежниот републички односно покраински орган". 

Во член 16 став 3 зГоповчте: „старешината на 
тој орган" се заменуваат со зборо-вите: „функцио-
нерот кој р оков оди со тој орган". 

Чч?н 18 
Овој закон влегува, во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето ЕО „Службен лист на СФРЈ". : ј 

221. , 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА САНАЦИЈА М ПРЕСТАНОК НА 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ МА З Д Р У Ж Е Н ТРУД 

Се прогласува Законот за измени на Законот 
за санација и престанок на организациите на здру-
жен труд, што го усвои Собранието на СФРЈ на 
седницата на Сојузниот собор од 22 април 1981 го-
дина. 

П бр. бб 
22 април 1981 година 1 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовиќ, с. р. 

Претседател 
7 на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ МА ЗАКОНОТ ЗА САНАЦИЈА И 
ПРЕСТАНОК МА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-

Ж Е Н ТРУД 

Ч-лен 1 
Во Законот за санација и престанок на органи-

зациите на здружен труд („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 41/80) член 221 се менува и гласи: 

„Во случајот од член 22 на овој закон основна-
та организација може до 31 декември 1981 година, 
да исплатува аконтации на личните доходи на ј -
многу до височината: 

1) утврдена со самоуправниот општ акт за рас-
пределба на средствата за лични доходи, ако загу-
бата во работењето е помала од состојбата на ре-
зервниот фонд ^во последниот ден на пресметков-
ниот период; 

2) утврдена со самоуправната спогодба, ако со 
таа самоуправна спогодба е утврдена обврска за ме-
ѓусебно покривање на загубите, под услов основни-
те организации што' ја презеле таа обврска да не 
работат со загуба и разликата помеѓу износот на 
средствата потребни за исплата на аконтациите на 
личните доходи и износот на средствата што за таа 
цел ги обезбедила основната организација која ра -
ботела со загуба односно добиени од фондот на за -
едничките резерви да ја пренесат на жиро-сметка-
та на таа основна организација. 

Средствата на резервниот фонд од став 1 точка 
1 на овој член не можат да се користат за други 
намени, освен за исплата на личните доходи и за 
зачувување на ликвидноста на основната органи-
зација. ^ 

' Ако основната организација не' може да 'о'без4 
беди средства за исплата на аконтацијата на лич-
ните доходи на начинот од став 1 на овој член', 
аконтациите на личните доходи може да ги испла-
тува да височината на износот на просечниот ли-
чен доход исплатен по работник во пресметковниот 
период што и претходел на периодичната пресмет-
аа во која е искажана загуба во работењето, а на ј -
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многу до височината на просечниот личен доход ис-
платен по работник што за територијата на репуб-
ликата односно на автономната покраина ќе го 
утврди Службата на општественото книговодство, 
врз основа на податоците за тој претходен пресмет-
ковен период за гранката во која основната орга-
низација е распоредена според прописите за един-
ствената класификација на дејностите. 

Во случајот од член 49 на овој закон, основна-
та организација може до 31 декември 1981 година 
да исплатува аконтации на личните доходи според 
одредбите на член 16 од Законот за условите и по-
стапката за санација („Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/76, 20/77, 5/78 и 9/79). 

По исклучок од одредбите на ст. 3 и 4 на овој 
член, додека републиките и автономните покраини 
не донесат свои закони, а најдоцна до 31 декември 
1981 година, по барање на основната организација 
која искажала загуба по периодичната пресметка 
за шест односно за девет месеци во 1981 година, или 
која искажала непокриена загуба по завршната 
сметка за 1930 година, со акт на надлежниот орган 
во републиката односно во автономната покраина 
може да се дозволи исплата на аконтација на лич-
ните доходи на работниците во износ поголем од 
износот предвиден во став 3 на овој член, односно 
од износот на просечниот личен доход утврден во 
член 16 став 1 од Законот за условите и постапката 
за санација'4. 

Член 2 
Во член 222 став 1 точка 3 по зборовите: ,,и 64/78)" 

запирката и зборовите: „а одредбата на член 56 од 
тој закон престанува да важи со истекот на една 
година од денот на влегувањето во сила на овој 
закон" се бришат. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

222. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за 
економските и други7 односи во производството и 
прометот на вооружување и воена опрема (,,Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 25/79), Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ V И Н А Ч И Н О Т НА ВРШЕЊЕ НА 
РАБОТИТЕ НА ЗАСТАПУВАЊЕ НА СТРАНСКИ 
ФИРМИ ВО Н А Д В О Р Е Ш Н О Т Р Г О В С К И О Т ПРО-

МЕТ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишуваат условите и на-

чинот на вршење на работите на застапување на 
странски фирми во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во надворешнотрговахиот 
промет на вооружување и воена опрема.' 

Член 2 
Работите на застапување на странски фирми во 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во надворешнотрговскиот промет на вооружу-
вање и воена опрема ги врши, по овластување на 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана, Сојуз-
ната дирекција за промет и резерви на производи 
со посебна намена. 

По исклучок, работите од став 1 на овој член 
можат да ги вршат и организациите на здружен 
труд, ако за вршењето на тие работи добијат одо-
брение од Сојузниот секретаријат за народна одбраа 
на. 

Член 3 
Како работи на застапување на странски фир-

ми во Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија во надворешнотрговскиот промет на во-
оружување и воена опрема, се подразбираат, во 
смисла на оваа уредба: вршењето на работи во име-
то и за сметка на странска фирма што му претхо-
дат на склучувањето на договори за купување а 
продажба на вооружување и воена опрема, склу-
чувањето на тие договори, вршењето на работи што 
се однесуваат на извршувањето на склучените до-
говори, склучувањето на договори за купување или 
продажба на вооружување и воена опрема во име-
то и за сметка на странска фирма, држењето на 
консигнационен склад на вооружување и воена 
опрема заради продажба, вршењето на сервисна 
служба за одржување на увезеното вооружување 
и воена опрема. 

Член 4 
Сојузната дирекција за промет и резерви на 

производи со посебна намена, односно организа-
циите на здружен труд ги поврзуваат странските 
фирми што ги застапуваат со домашните органи-
зации на здружен труд што произведуваат воору-
жување и воена опрема и учествуваат во, работите 
на организирање на долгорочна производствена ко-
операција, заедничко вложување на средства и де-
ловно-техничка соработка и со свои средства уче-
ствуваат во тие работи, во согласност со сојузен 
закон и со прописите донесени врз основа на со-
јузен закон. 

Како средства од став 1 на овој член се под-
разбираат средствата на Сојузната дирекција за 
промет и резерви на производи со посебна намена, 
односно средствата на организацијата на здружен 
труд, остварени врз основа на застапничка прови-
зијаж во смисла на член 11 од оваа уредба, од ра-
ботите со определена странска фирма со која орга-
низацијата на здружен труд, односно по нејзино 
овластување Сојузната дирекција за промет и ре-
зерви на производи со посебна намена, склучила 
договор за долгорочна производствена коопераци-
ја, заедничко вложување на средства и деловно-
-техничка соработка. 

Сојузната дирекција за промет и резерви на 
производи со посебна намена, односно организаци-
јата на здружен труд од став 2 на овој член меѓу-
себните односи ги уредуваат со организациите на 
здружен труд што произведуваат вооружување и 
воена опрема, со самоуправна спогодба, односно до-
говор. 

И. НАЧИН НА РЕГУЛИРАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ 
ОДНОСИ СО СТРАНСКА ФИРМА 

1. Склучува,ње на договор 

Член 5 
Сојузната дирекција за промет и резерви на 

производи со посебна намена, односно организаци-
јата на здружен труд, под условите предвидени со 
сојузен закон и со оваа уредба може да застапува 
странска ф и р м а во Југославија само ако претход-
но склучиле договор во писмена форма со стран-
ска фирма за работите на застапување и држење 
на консигнационен склад на вооружување и ,воена 
опрема заради продажба и вршење сервисна слу-
жба за одржување на увезеното вооружување и 
воена опрема, 
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Договорот од став 1 на овој член може да се 
склучи за одделни работи или за повеќе работи 
заедно, согласно со даденото овластување, од-
носно одобрение на Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана. 

Договорите од став 1 на овој член се евиденти-
раат во посебен регистар на Сојузниот секретари-
јат за народна одбрана, што се води во Сојузната 
дирекција за промет и резерви на производи со по-
себна намена. 

2. Договор за работите на застапување на странска 
фирма 

Член 6 
Договорот за работите на застапување на стран-

ска фирма треба да ги содржи особено следните 
елементи: 

1) назив на договорот; 
2) полн назив, адреса, правно својство — ста-

тус на странската фирма и др; 
3) полн назив и адреса на Сојузната дирекција 

за промет и резерви на производи со посебна наме-
на, односно -на организацијата на здружен труд 
што склучува договор со странската фирма; 

4) предмет на договорот со јасно назначени 
производи, поединечно или во група видови на 
производи; 

5) височина на провизијата и основ за пресме-
тување на провизијата (паритет); 

6) права и обврски на странската фирма; 
7) права и обврски на Сојузната дирекција за 

промет и резерви на производи со посебна намена, 
односно на организацијата на здружен труд што 
склучува договор со странската фирма; 

8) решавање на спорот (арбитражна клау-
зула и сл.); 

9) рок" на кој се склучува договорот и датум на 
неговото влегување во сила; 

10) датум на склучувањето на договорот и пот-
писи на овластените лица на договорните страни. 

Член 7 
Сојузната дирекција за промет и резерви на 

производи со посебна намена, односно организаци-
јата на здружен труд може, да склучи договор за 
работите на застапување на странска производстве-
на фирма. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, Сојузната дирекција за промет и резерви на 
производи со посебна намена, односно организаци-
јата на здружен труд може да склучи договор за 
работи на застапување на странска ^ п р о и з в о д -
ствена фирма, ако е во прашање: 

1), сопствена продажна организација на стран-
ска фирма — производител, ако е тоа единствен 
начин на кој странската фирма — производител 
врши продажба на сопствените производи; 

2) специјализирана трговска организација на 
странска фирма за повеќе производители, ако так-
виот начин на вршење на прометот со странство е 
пропиша,н во односната земја; 

3) трговска организација која е исклучив за-
стапник ,за Европа на одделни производители од 
други континенти. 

Сојузната дирекција за промет и резерви на 
производи со посебна намена, односно организаци-
јата на здружен труд е должна во договорот за ра-
ботиве на застапување на странската фирма да на-
веде дали договорот е склучен со странска произ-
водствена фирма или со странска фирма од став 
? на овој член. 

Член 8 
Сојузната дирекција за промет и резерви на 

производи со посебна намена, односно организаци-
јата на здружен труд од член 2 став 2 на оваа 
уредба склучуваат, по правило со, странската ф и р -
ма договор за генерално и исклучиво застапување 
на странската фирма за територијата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија, ако 
надлежниот орган не определи поинаку. 

Член 9 
По исклучок од одредбата на члеи 8 ед оваа 

уредба, Сојузната дирекција за промет и резерви 
на производи со посебна намена, односно органи-
зацијата на здружен труд може да склучи договор 
за работи на застапување на странска фирма со 
кој не е предвидено генерално и исклучиво заста-
пување на производствената програма на воору-
жување и воена опрема на странската фирма; 

1) ако странската фирма има повеќе произво-
дители со различни производствени програми — за 
производствената програма^ на еден или повеќе 
производители, доколку производствената програ-
ма претставува заокружена технолошка целина во 
производството на вооружување и воена опрема; 

2) ако се врши застапување на специјализирана 
организација која според прописите во односната 
земја исклучиво е овластена за вршење надвореш-
нотрѓовски промет и преку која се обединува из-
возот на поголем број различни производители за 
една или повеќе производствени организации чија 
програма претставува заокружена технолошка це-
лина во производството на вооружување и воена 
опрема. 

Сојузната дирекција за промет. и резерви на 
производи со посебна намена, односно организаци-
јата на здружен труд е должна во договорот за ра-
ботите на застапување на странска фирма да на-
веде дали договорот е склучен со странска фирма 
од точ. 1 или 2 на став '1 од овој член. 

Член 10 1 

Предмет на договорот за работите на застапу-
вање странска фирма можат да бидат вооружува-
ње и воена опрема што им се конкурентни на во-
оружувањето и воената опрема од другата фирма 
што ја застапува Сојузната дирекција за промет и 
резерви на производи со посебна намена, односно 
организацијата на здрзгжен труд (конкурентна кла-
узула). 

Член 11 
Сојузната дирекција за промет и резерви на 

производи со посебна намена, односно организаци-
јата на здружен труд е должна во договорот за ра-
ботите на застапување на странска фирма да го 
утврди и обезбеди правото на провизија. 

При утврдување на височината на провизијата 
Сојузната дирекција за промет и резерви на про-
изводи со посебна намена, односно организацијата 
на здружен труд е должна да води сметка за во-
обичаената провизија за пласманот на тие произ-
води на други (странски) пазари. 

Во договорот за работите на застапување на 
странска форма Сојузната дирекција за промет и 
резерви на производи со посебна намена, односно 
организација на здружен труд е должна да го обез-
беди правото на провизија за сите директни он ин-
директни работи за време на траењето на догово-
рот, како и за определен период време по преста-
нувањето на договорот за работите што се склуче-
ни или започнати од застапникот во времето на' 
важењето на договорот., -
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Височината на провизијата Сојузната дирек-
ција за промет и резерви на производи со посебна 
намена, односно организацијата на здружен труд 
ја утврдува во договорот за работите на застапу-
вање на странска фирма, така што за исти произ-
води, односно истќ видови работи изречно да го 
утврди правото на иста височина на провизијата, 
без оглед дали до работата дошло со посредство на 
застапник (индиректни работи) или без негово по-
средување (директни работи). 

Член 12 
Договорот за работи на застапување на стран-

ска фирма се склучува на рок кој не може да би-
де пократок од една година од денот на неговото 
влегување во сила. 

3.-Договор за работите на држење на консигнацио-
нен склад 

Член 13 
Консигнационен склад на вооружување и вое-

на опрема заради продажба може да отвори Со-
јузната дирекција за промет и резерви на произво-
ди со посебна намена, односно организацијата на 
здружен труд која за вршење работи на застапу-
вање странски фирми во Југославија добила одо-
брение од Сојузниот секретаријат за народна од-
брана, ако има склучен и договор во смисла на 
член 5 од оваа уредба. 

Договорот за работите на држење консигнацио-
нен ек пад на вооружување и воена опрема заради 

1 продажба треба да ги содржи особено следните 
елементи' 

1) назив на договорот; 
2) полн назив и адреса на странската фирма 

со која се склучува договорот; 
3) полн назив и адреса на Сојузната дирекци-

ја за промет и резерви на производи со посебна на-
мена, односно организацијата на здружен труд што 
го склучува договорот со странската фирма; 

4) предмет на договорот — назив на произво-
дите што се држат на консигнација, а што се со-
држани во договорот за застапување; 

5) вредност на стоките на консигнација, иска-
жана во странска валута; 

6) височина на провизијата, и основ за пресме-
тување на провизијата (паритетот); 

7) права и обврски на странската фирма; 
8) права и обврски на Сојузната дирекција за 

промет и резерви на производи со посебна намена, 
односно организацијата на здружен труд што ја 
застапува странската фирма; 

9) трошоци за транспорт и осигурување, како 
и осигурување на стоките на консигнација и пода-
тоци за тоа кој ги поднесува трошоците за тран-
спорт и осигурување; 

10) трошоци за складирање и одржување на 
конс24гнаци ј ата; 

И) решавање на споровите (арбитажна клау-
зула и сл.); 

12) рок на кој се склучува договорот и датум 
на неговото влегување во сила; 

13) датум на склучувањето на договорот и пот-
писи на овластените "лица на договорните страни. 

Член 14 
Конеигнациониот склад е наменат за сместува-

ње и продажба на вооружување и воена опрема, 
кои се сопственост на странска фирма, 

Држателот на консигнационен склад мора да 
располага со сопствен или со изнајмен складишеи 
простор за држење на консигнациони стоки, во 
смисла на царинските прописи. 

Вооружувањето и воената опрема што се др-
жат на консигнационен склад мораат да бидат ис-
порачани од странската фирма, со која Сојузната 
дирекција за промет и резерви на производи со 
посебна намена, односно организацијата на здру-
жен труд склучила договор за работите на застапу-
вање и договор за работите на држење консигна-
ционен склад на странски стоки заради продажба. 

Ако странската фирма има афилијации во по-
голем број земји, доставувањето на вооружување 
и воена опрема на консигнационен склад може да 
се врши од седиштата на тие афилијации, кога 
таква можност е предвидена во договорот за рабо-
тите на застапување на странски фирми и догово-
рот за работите на држење консигнационен склад 
на вооружување и воена опрема заради продажба 
или ако со таа афилијација е склучен посебен — 
директен договор за работите на застапување и до-
говор за работите на држење консигнационен ск-
лад на вооружување и воена опрема заради про-
дажба. 

Член 15 а! 
Вооружувањето и воената опрема на консиг-

национен склад може да се дрндл само во рамките 
на видовите, количините и вредностите, предвиде-
ни со договор. 

За продажбата на вооружување и воена опре-
ма од консигнационен -склад, со договор се утврду-
ва посебна провизија во височината која не може 
да биде помала од височината на провизијата за 
продажба на вооружување и воена опрема врз ос-
нова на договорот за работите на застапување на 
странски фирми. 

Продажбата на странско вооружување и вое-
на опрема од консигнационен склад, пресметката 
на извршените продажби и плаќањата на стран-
ската фирма, се вршат во странска валута докол-
ку со посебни прописи не е предвидено поинаку. 

Договорот за работите на држење консигнаци-
онен склад на странско вооружување и воена оп-
рема заради продажба се склучува на рок кој не 
може да биде пократок од една година од денот на 
неговото влегување во сила, 

Договорот од став 1 на овој член Сојузната 
дирекција за промет и резерви на производи со по-
себна намена, односно организацијата на здружен 
труд го склучува само за она време за кое е во 
сила договорот за работите на застапување склучен 
со односната странска фирма. 

4, Договор за работите на сервисна служба 

Член 16 
Договорот за работите на сервисна служба 

за одржување на увезено-вооружување и воена 
опрема, може да го склучи Сојузната дирек-
ција за промет и резерви на производи со посебна 
намена, односно организацијата на здружен труд 
кој за вршење на работите на застапување на стран-
ски фирми добила одобрение од Сојузниот секре-
таријат за народна одбрана, ако склучила и дого-
вор во сми,сла на член 5 од оваа уредба. 
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III. РАСКИНУВАЊЕ И ДРУГ НАЧИН НА ПРЕС-
ТАНУВАЊЕ НА ДОГОВОРИТЕ 

Член 17 
Договорите за работите на застапување на стран-

ски фирми, работите на' држење консигнациони 
складови и работите на вршење сервисна служба 
на вооружување и воена опрема не можат да се 
раскинат во рок од една година од денот на нивно-
то влегување во сила, освен ако настапат околно-
сти независно од волјата на договорните страни 
(виша сила и сл.). 

Член 18 
За решавање на споровите што ќе проистечат 

^ од договорите за работите на застапување странски 
фирми, работите на држење консигнационен склад 
и работите на вршење сервисна служба, склучени 
со странски фирми, Сојузната дирекција за про-
мет и резерви на производи со посебна намена, од-
носно организацијата на здружен труд договара 
првенствено надлежност на југословенската арби-
тража. Ако странскиот партнер не го прифати^тоа, 
може да се договори надлежност на арбитажниот 
суд на Меѓународната трговска комора во Париз 
или некоја друга институционална арбитража, или 
надлежност на арбитражата ас! ћос — за ' к о ј а со 
договор треба да се утврди начинот на нејзиното 

, формирање и местото на нејзиното заседание. 

Ако за решавање на споровите не може да се 
договори надлежност на арбитражата, со договор 
може да се предвиди надлежност на редовен суд, 
по можност, според седиштето на тужената страна. 

Член 19 
Сојузната дирекција за промет и резерви на 

производи со посебна намена, односно организаци-
јата на здружен труд е должна да му го пријави 
на Сојузниот секретаријат за народна одбрана пис-
мено престанокот на важноста на договорите за 
работете на застапување странски фирми, работи-
те на држење консигнационен склад и работите 
на вршење сервисна служба, во рок од 30 дена од 
денот на престанокот на важноста на договорот, за -
ради евидентирање во посебен регистар на Сојуз-
ниот секретаријат за народна одбрана што се води 
во Сојузната дирекција за промет и резерви на 
производи со посебна намена. 

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
/ 

Член 20 
Со парична казна од 30.000 до 1.000.000 динари 

Ће се казни за стопански престап организацијата на 
здружен труд или друго правно лице: 

1) ако склучи договор за работите на застапу-
вање на странска фирма, а не во прашање произ-
водствена странска фирма, со исклучок во случаи-
те предвидени со оваа уредба (член 7); 

2) ако во договорот за работите на застапување 
на странска фирма не ја утврди и не ја обезбеди 
вообичаената провизија, или не договори провизија 
за работите што се склучени или започнати од зас-
тапникот во времето на важењето на.договорот за 
застапување, или не ја утврди истата височина ,на 
провизијата без, оглед дали до работата дошло со 
посредство на застапник или без негово посредува-
ње (член 11). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се каз -
;ни со парична казна од 1.500 до 30.000 динари и од-
говорното лице во организацијата на здружен труд 
или во - друго правно лице. 

Член 21 
Со парична казна од 10.000 до 500.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација на 
здружен труд или друго правно лице: 

1) ако склучи договор за држење консигнацио-
нен склад, а претходно не склучила договор за р а -
ботите на застапување рѓа странска фирма (член 5); 

2) ако не го пријави престаршкот на важноста 
на договорот за работите на застапување, за рабо-
тите на држење консигнационен склад и за рабо-
тите на вршење сервиса служба, во пропишаниот 
рок на Сојузниот секретаријат за народна одбрана 
(член 19). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна од 1.000 до 20.000 динари и од-
говорното лице во организацијата на здружен труд 
или во друго правно лице. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 22 
Одредбите од оваа уредба се однесуваат на до-

говорите за работите, на застапување странска фир-
ма, за работите на држење консигнационен склад 
и за работите на вршење сервисна служба, што ќе 
се достават на евид,ентирање до Сојузниот секре-
таријат за народна одбрана од денот на влегува-
њето во сила на оваа уредба. 

Член 23 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи одредбата на член 33 на 
Уредбата за работите на застапување на странски 
фирми во Југославија во областа на шзометот на 
стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/78). 

Член 24 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 150 
9 април 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

223. 

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот 
на СФРЈ, на член 10 точка 4 од Законот за здружу-
вање во Заедницата на југословенското електро-
стопанство („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/78) 
и на точка 3 од Резолуцијата за основните насоки 
и рамки на политиката на општествено-економскиог 
развој и за извршување на склучените договори за 
основите на општествениот план на Југославија за 
периодот од 1981 до 1985 година во 1981 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 74/80), Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 1 

ЗА МЕРКИТЕ ЗА' НАМАЛУВАЊЕ НА ПОТРО-
ШУВАЧКАТА И ЗА ШТЕДЕЊЕ НА ТЕЧНИТЕ ГО-

РИВА 

Член 1 
л,и спроведување на политиката на еко-

номската стабилизација, а поаѓајќи од п л а т н о в о 
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I 
ланските можности на земјата, со оваа уредба се 
утвдруваат мерки за рационално користење и 
мерки за намалување и рационализација' на по-
тро-шувачката и за максимално штеделе на теч-
ните горива. 

- Член 2 
Заради постигнување на штедење и рациона-

лизација на потрошувачката на течните горива ,во 
термоелектраните, организациите на здружен труд 
што произведуваат електрична енергија и кои се 
здружени во Заедницата на југословенското елек-
тростопанство, со самоуправна спгодба што ќе ја 
склучат во рамките на Заедницата на југословен-
ското електростопанство, во смисла на член 10 од 
Законот за здружување во Заедница на југословен-
ското електростопанство, ги уредуваат и условите, 
начинот и времето на користењето на термоелек-
траните во состав -на електроенергетскиот систем 
кои трошат течни горива за производство на елек-
трична енергија, а особено користењето на тие тер-
моелектрани во следните случаи: 

1) ако постојните проточни хидроелектрани, 
термоелектраните на цврсти горива и акумулаци-
оните хидроелектрани со планираниот режим на 
користење на акумулациите не можат да ги на-
мират потребите за потрошувачка на електрична 
енергија; 

2) ако настанат хаварии на капацитетите за-про-
изводство во хидроелектраните и термое л е к р а н и -
те на цврсти горива; 

3) ако настане влошување на условите, како и 
во' месеците со изразито висока потрошувачка на 
електрична енергија; 

4) ако на одделни подрачја поради технички 
можности не може да се обезбеди енергија од елек-
троенергетскиот систем, а на тоа подрачје постојат 
термоелектрани на течни горива. 1 

Термоелектраните на течни горива можат да "се 
користат во сите случаи наведени во став 1 на овој 
член, ако не е можно да се добијат доволни коли-
чества на електрична енергија од друго подрачје. 

Член 3 
ТермоелектрЅните кои за производство на елек-

трична енергија трошат цврсти горива ќе употре-
буваат течни горр!ва како додатни горива само ако 
тоа е неопходно за потпалување на котлите и за -
држување на стабилизацијата на технолошкот ре-
жим. 

Потрошувачката на течни горива за потребргге 
од став 1 на овој член, организациите на здружен 
труд треба да ја сведат на минимално количество. 

Во рамките на Заедницата на југословенското 
електростопанство електростопанските организации 
ги утврдуваат поблиските услови со кои ќе се регу-
лира применувањето на одредбата на став 1 од 
овој член. 

Член 4 
Организациите за" производство Џ пренос на 

топлотна енергија, самоуправните интересни за-
едници на домувањето и други организации на 
здружен труд КОИ имаат право на располагање со 
станбени, деловни и погонски простории, што кори-
стат централно греење и организациите на здружен 
труд за одржување на инсталациите на централно-
то греење вклучувајќи ги и потстанците во згра-
дите, се должни во рамките на техничките можнос-
ти да ја регулираат испораката и користењето на 
топлотната енергија за греење на станбените, делов-
ните и други згради според потребниот топлотен к а -
пацитет на зградите, определен за температ-урите на 
воздухот што се утврдени во член 1 точка 4 од Пра-

вилникот за југословенските стандарди за топ л оп-
ната техника во градежништвото („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/80), за југословенскиот стандард 
ЈХЈЅ. ТЈ.Ј5.600, земајќи ги предвид и надворешни""! 
те температури и времето на користењето на прос-
ториите. 

' ' Член 5 
Организациите на здружен труд и доуги само-

управни организации и заедници, други организа-
ции и органи што користат течни горива, а посебна 
за погон на транспортни и на други средства на 
внатрешниот транспорт, како и за други наменч, 
се должни да донесат тримесечни планови за ште-
дење на гориво. 

Плановите од став 1 на овој член содржат мер-
ки и активности за нивното постојано извршување 
и контрола. 

Плановите од став 1 на овој член ќе се донесат 
во рок од 30 дена од денот на влегувањето во си-
ла на оваа уредба. 

Организациите, заедниците и органите од 
став 1 на овој член се должни на крајот на секое 
тримесечје да ги разгледаат резултатите на заш-
тедите што произлегуваат од нивните планови за 
штедење. 

Член 6 
Анализа на заштедата на течни горива ќе се 

врши најмалку еднаш годишно и во соодветните 
деловни зеадници, коморите и општите здруженија,1 

како и во надлежните органи во републиките И 
автономните покраини. 

. Член 7 
Со парична казна од 30.000 до 500.000 динари 

ќе се казни за- стопански престап организација 
на здружен труд или друго правно лице: 

1) ако термоелектрана на течни горива користи 
-за случаи што не се предвидени со оваа уредба 
или не се предвидени со самоуправната спогодба 
склучена во рамките на Заедницата на јЈугословен-
ското електростопанство (член 2); 

2) ако во термоелектрана која за производства 
на електрична енергија троши цврсти горива.не ја 
сведе потрошувачката на течните горива само ша 
потребите предвидени со о'ваа уредба или со са-
моуправниот акт донесен врз основа на оваа уред-
ба (член 3); 

3) ако во рамките на техничките можности не 
ја регулира испорката и користењето на топлоТ-
ната енергија во согласност со елементите и кри-
териумите предвидени со оваа уредба (член 4); 

4) ако не донесе тримесечен план за штедења 
на течните горива или ако не ги тзазгледува ре-
зултатите од спроведувањето на тој план и во 
согласност со планот не ги презма предвидените 
мерки за заштеда на течните горива (член 5). 

За стопански престап од став 1 точ. 1 до 4 на 
овој член со парична казна од 3.000 до 50.000 ди-
нари ќе се казни и 1 одговорното лице во организа-
цијата на здружен труд или во друго правно лице 

За стопански престап од став 1 точка 4 на 
овој член со парична казна од 3.000 до 50.000 ди-
нари ќе се казни и одговорното лице во органот 
на општествено-политичката заедница или во друг 
државен орган или организација. 

Член 8 
Упатство за" спроведување оваа уредба ,доносу^ 

ва, по потреба, Сојузниот комитет за енергетика И 
индустрија. 
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Член 9 
Оваа уредба ќе се применува за време на ва-

жењето на Општествениот план на Југославија за 
рериодот од 1981 до 1985 година. 

Член 10 
Оваа уредба влегува во сила рсмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 148 
16 април 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

224. 

Врз основа на член 76 став 2 од Законот за пра-
вата и должностите на сојузните органи во поглед 
на средствата во општествена сопственост што тие 
ги користат („Службен лист на СФРЈ" бр. 56/80), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ 
ШТО НЕ СЕ ПРОИЗВЕДУВААТ ВО СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА -ЈУГОСЛА-
ВИЈА МОЖАТ ДА СЕ НАБАВАТ ЗА ПОТРЕБИТЕ 

НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Член 1 
Средства за превоз што не се произведуваат во 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија можат, да се набав,ат за потребите на сојузните 
органи од член 7 на Законот за правата и должнос-
тите на сојузните органи во поглед на средствата 
во општествена сопствено-ст што тие ги користат 
(во натамошниот текст: Законот:) кога според свој-
ствата и намената'се неопходни за вршење на слу-
жбени работи или кога поради специфичноста на 
намената на тие средства е неопходна специјална 
опрема и специјални уреди што не се произведу-
ваат - во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а се во составот на тие средства за 
превоз. 

Средствата за превоз што можат да се набават 
во смисла на став 1 од овој член, се прибавуваат на 
начинот и под условите утврдени со, сојузни про-
писи. 

Член 2, 
Средствата за превоз од член 70 на Законот 

што можат да се набават во смисла на член 1 став 
1 од оваа уредба се: 

1) патнички автомобили' за протоколарни пот-
реби на Собранието на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, на Претседателството на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и на Сојузниот извршен совет; 

2) специјални средства за превоз за потребите 
на безбедноста; 

3) средства за превоз за потребите на одбран-
бените подготовки на сојузните органи; 

4) средства за превоз за потребите на дипло-
матските и конзуларните претставништва на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во 
странство; 

5) средства за превоз за потребите на сојузните 
органи што се опремени со специјална опрема, од-
носно специјални уреди, ако таа опрема, односно 
тие уреди, не се произведуваат во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и не може да 
се вградат во средствата за , превоз од домашно про-
изводство. 

Член 3 
За набавувањето на средствата за превоз од член 

2 на оваа уредба одлучуваат органите од член 14 на 
Законот, по претходно прибавено мислење од стру-
чната комисија што ја формира Сојузниот извршен 
совет. 

Комисијата од став 1 на овој член утврдува да-
ли такви средства за превоз се произведуваат во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и му дава мислење на надлежниот орган за 
оправданоста на набавката на такви средства. 

Член 4 
Одредбите од оваа уредба не се однесуваат на 

набавувањето средства за превоз за потребите на 
Југословенската народна армија. 

Член 5 -
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е, п. бр. 149 
9 април 1981 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с, р. 

225. 

Врз -основа на член 73 став 1 точка 4 и член 75 
од Законот за правата и должностите на сојузните 
органи во поглед на средствата во општествена со-
пственост што тие ги користат („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 56/80), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА 
ДРУМСКИ ВОЗИЛА ВО ОПШТЕСТВЕНА СОП-
СТВЕНОСТ ЗА СЛУЖБЕНИ ПОТРЕБИ НА ФУНК-
ЦИОНЕРИТЕ, РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ И НА 
РАБОТНИЦИТЕ ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СО-
ВЕТ, ВО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И 

СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Друмските возила во општествена сопственост 

(патнички автомобили, автобуси, минибуси, товар-
ни и специјални возила) за извршување на, служ-
бени работи за потребите на функционерите, рако-
водните работници и работниците во Сојузниот 
извршен совет, во сојузните органи на управата, 
сојузните организации и во стручните и други 
служби на Сојузниот извршен совет (во натамош-
ниот текст: сојузните органи и сојузните органи-
зации) се користат преку Автосервисот на сојузни-
те органи (во Натамошниот текст: Автосервисот), 

Сојузниот секретаријат за надворешни работи, 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и Со-
јузната управа за царини, друмските возила што 
се наоѓаат ка ј нив непосредно ги користат во сог-
ласност со одредбите на оваа уредба. " 
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Сојузните органи и сојузните организации не-
посредно ги користат друмските возила за посебни 
намени (возила со специјална опрема, возила за по-
требите на општествената исхрана, курирски возила 
и други возила што не се во состав на Автосервисот), 
како и сите друмски возила што ги користат нив-
ните организациони единици надвор од Белград. 

Член '2 
Под службена работа, во смисла на оваа уред-

ба, се подразбираат задачи и работи што спаѓаат во 
делокругот на сојузните органи и сојузните орга-
низации, а особено: 

1) учество на седници и состаноци; 
2.) службено заминување во други органи и ор-

ганизации и во дислоцирани организациони едини-
ци и враќање од нив: 

3) превоз до најблиското место на поаѓање на 
друго превозно средство (аеродром, железничка ста-
ница, автобуска станица, пристаниште и сл.); 

4) вршење работи од протоколарна природа. 

Член 3 
Друмските возила, покрај користење за служ-

бени работи од член 2 на оваа уредба, можат да се 
користат и за следните службени потреби: 

1) за превоз на материјали потребни за работа 
на сојузен орган и на сојузна организација; 

2) за превоз на парични и други вредносни 
пратки како и на пратки што содржат податоци од 
строго доверлива природа I 

3) за превоз на болен функционер и работник 
до куќата или до здравствената организација на 
здружен труд како и негов превоз во случај на 
смрт.на член на потесното семјство во Белград. 

Член 4 
Друмските возила што се во состав на Авто-

сервисот можат да се користат и за превоз на прет-
ставници на републички и покраински органи ко-
га во својство на членови на сојузен комитет, ме-
ѓурепублички комитет, координационо, советодав-
но и работно тело на Сојузниот извршен совет или 
по нивна покана вршат службени работи за пот,-
ребите на сојузните органи (учество на состаноци 
и сл.) или кога по покана на сојузен орган вршат 
определени службени работи, за што налог за ко-
ристење на возило дава функционерот кој раково-
ди со сојузниот орган, односно со сојузната орга-
низација. 

И. УСЛОВИ И НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА ОД-
ДЕЛНИ ВИДОВИ ДРУМСКИ ВОЗИЛА 

1. Патнички автомобили 

Член 5 
Патнички автомобили (во натамошниот текст: 

автомобили) можат да се користат за извршување 
на службени работи на подрачјето на град Б е л -
град. 

За вршење на службени работи надвор од по-
драчјето на град Белград, автомобили можат да се 
користат само ако тоа го бара природата на рабо-
тата и кога тие работи не можат успешно да се из-
вршат со превоз во јавниот сообраќај, за што одлу-
чува функционерот кој раководи со сојузниот ор-
ган, односно со сојузната организација. 

За службени патувања во странство автомоби-
ли можат да се користат исклучиво врз -основа на 
одлука на Сојузниот извршен совет што се доне-
сува при утврдувањето на платформата за служ-
бената посета. 

Корисниците на автомобили на кои се однесу-
ва оваа уредба не можат да имаат автомобил на 
постојано користење. 

Член 6 
Потпретседателите и членовите на Сојузниот 

извршен совет и генералниот директор на Сојуз-
ниот завод за општествено планирање имаат право 
да користат автомобил за вршење на службана ра-
бота и за превоз што е во врска со службена ра-
бота, вклучувајќи го и правото на превоз до р а - ' 
ботното место и обратно. 

Член 7 ' 
Замениците на сојузните секретари, заменици-

те на претседателите на сојузните комитети и за-
меникот — генералниот директор на Сојузниот за-
вод за општествено планирање имаат право да ко-
ристат автомобил за вршење на службена работа, 
вклучувајќи го и правото на превоз до работното 
место и обратно. 
^ Правата од став 1 на овој член ги имаат и со-
јузните советници, генералниот секретар на Сојуз-
ниот извршен совет, директоров на Сојузниот за -
вод за меѓународна научна; просветно-културна и 
техничка соработка, директорот на Сојузниот за-
вод за статистика, претседателите на сојузните 
стручни совети, директорот на Сојузната управа за 
контрола на летањето, началникот на Службата за 
одбранбени подготовки на Сојузниот извршен со-
вет и шефот на кабинетот на претседателот на 
Сојузниот извршен совет. 

Член 8 
Функционерите што ги назначува Сојузниот 

извршен совет и нивните заменици, освен функци-
онерите од член 7 став 2 на оваа уредба, замечи-
ците на функционерите од член 7 став 2 на оваа 
уредба, потсекретарите, помошниците, советниците 
и други раководни работници во сојузните органи 
и во сојузните организации кои ги назначува Со-
јузниот извршен совет, можат, по исклучок, на 
правци на кои не сообраќаат минибусите на Авто-
сервиоот, во итни случаи за вршење на службена 
работа да користат автомобили на Автосервисот. 

Член 9 
Работниците кои вршат работи на инспекциски 

надзор, работниците во стручните и во другите 
служби на Сојузниот извршен совет кои вршат ра-
боти на стручно-технички надзор и одржување на 
објектите на сојузните органи, како и летачко-
-техничкиот персонал можат, вон од редовните ли-
нии на јавниот сообраќај и утврдените линии на 
минибусот на Автосервисот, по писмен налог од 
главниот сојузен инспектор, односно од стареши-
ната на стручната служба, да користат автомобили 
кога тоа поради итноста на задачата и природата 
на работата е неопходно. 

Под условите од став 1 на овој член, автомо-
били можат во исклучителни случаи да користат и 
други работници во сојузните органи и сојузните 
организации по налог на функционерот кој раково-
ди со органот, односно со организацијата или лице 
што тој ќе го овласти. 

Член 10 
Корисниците на услугите на Автосервисот од 

оваа уредба можат да користат автомобили вон од 
работното време, ако службената работа по налог 
на функционерот кој раководи со сојузниот орган 
односно со сојузната организација мора итно да се 
изврши, односно ако превоз со средства на јавниот 
сообраќај не е обезбеден. 
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Член 11 
Превоз на странски делегации и гости кои 

престојуваат во Југославија по покана на Сојуз-
ниот извршен совет ,на претседателот, потпретсе-
дателите и на членовите на Сојузниот извршен со-
вет, како и превоз на делегации и гости кои доа-
ѓаат во Југославија по согласност од Сојузниот из-
вршен совет, а по покана на функционер кој ра-
ководи со сојузен орган, односно со сојузна орга-
низација, се користи со писмен налог што го изда-
ва Протоколот на Сојузниот извршен совет, соглас-
но со програмата на престојот на странските деле-
гации и гостите. 

Член 12 
Автомобилите се користат со најава преку Ав-

тосервисот, врз основа на налог што го издава 
функционерот што раководи со сојузен орган од-
носно со сојузна орга.низација или лице што тој ќе 
го овласти. За превоз надвор од подрачјето на град 
Белград е потребен писмен налог, што се издава на 
24" часа пред поаѓањето. 

АЕТосервисот води сметка еден автомобил да го 
користат повеќе4лица кои се превезуваат во ист 
правец. 

Возачот може да го чека корисникот на авто-
мобилот најдолго 15 минути. 

Член 13 
Автосервисот за секој превоз му издава на во-

зачот патен налог. 
Со возило на Автосервисот можат да управу-

ваат само возачи вработени во Автосервисот, а со 
возилата од член 1 став 3 на оваа уредба можат да 
управуваат и други возачи што ќе ги овласти 
функционерот што раководи со органот од-
носно организација и лице што тој ќе го овласти. 

По извршениот превоз секој корионик, освен 
корисниците од чл. 6 и Т на оваа уредба, потврду-
ва на патниот налог дека превозот е извршен со 
назнака на изминатата километража и времето ко-
га превозот е завршен. 

Член 14 
За превоз на потпретседателите но Сојузниот 

извршен совет се користат среднолитражни авто-
мобили од в,исока класа, а за превоз на дрV^и ко-
рисници од член б на оваа уредба — автомобили од 
средна „А" класа. 

За превоз на корисниците од член 7 на оваа 
уредба се користат автомобили од средна „Б" кла-
са, а за превоз на други корисници — малолитраж-
ни автомобили. 

За вршење на службени работи надвор од под-
рачјето на град Белград можат да се користат 
среднолитражни автомобили од висока класа за-
висно од условите и должината на патот. 

За протоколарни потреби можат ца се корис-
тат Еисоколитражни автомобили. 

2. Автобуси и минибуси 

Член 15 
Работниците во сојузните органи и сојузните 

организации за доаѓање на работа и враќање од 
работа користат автобуси што се во состав на Авто-
сервисот, на утврдени линии. 

Автосервисот го организира превозот со авто-
буси така што тој да биде рационален и ефикасен 
и да им овозможи на работниците полно користе-
ше на работното време. 

Автобусите на Автосервисот можат да се кори-
стат по налог од функционерот кој раководи со со-
јузен орган, односно со сојузна организација за 
службени потреби на поголема група работници. 

Член 16 
Минибз^сите што се во состав на автосервисот 

се користат за извршување на службени работи во 
текот на работното време. 

Автосервисот организира превоз со минибуси 
на утврдени линии и по утврден возен ред. 

Автосервисот организира превоз со минибуси 
така што секои 15 минути минибусите вршат пре-
воз на утврдени линии, а кога се одржуваат пого-
леми собири — превозот со минибуси се организи-
ра и почесто. 

Минибусите можат да се користат надвор од 
утврдените ЛРЈНИИ ако се врши групен превоз за 
службени и протоколарни потреби, по писмен на-
лог од функционерот кој раководи со органот, од-
носно со организацијата или на лицето што ќе го 

3. Товарни возила 

Член 17 
Товарните возила (камиони, цистерни за пре-

воз на течни горива, цистерни за вода, товарни во-
зила за превоз на прехранбени намирници, авто-
работилници и др.) се користат за потребите на: 

1) Службата за одбранбени подготовки на Со-
јузниот извршен совет; 

2) за одржување и обезбедување на деловните 
згради на сојузните органи и сојузните организации 
како и за преселување на сојузните органи и со-
јузните организации: 

3) за превоз на предмети и материјали за пот-
ребите на сојузните органи и сојузните организа-
ции. 

Сојузните органи и сојузните организации кои 
непосредно ги користат товарните^ возила и Авто-
сервисот организираат користење на товарните во-
зила во согласност со одредбите на оваа уредба. 

III. ДРУГИ ОРДЕДБИ 

Члан 18 
За спроведување на одредбите на оваа уредба 

во поглед на законитото користење на автомобили-
те се о,дговорни функционерите кои раководат со 
сојузните органи и сојузните организации и дирек-
торот на автосервисот. 

Директорот на Автосерзисот до сите корисни-
ци на услугите доставува месечен извештај за ко-
ристењето на автомобилите. Тој извештај содржи: 
број на провозите, изминатата километража и дру-
ги податоци, како и случаите на превоз што се во 
спротивност со одредбите на оваа уредба. 

Извештај за користењето на автомобилите за 
сите корисници (збирен извештај) се доставува се-
ко ј месец до Сојузниот извршен совет. 

Ако корисникот користи возило спротивно на 
одредбите од оваа уредба, директорот на Авто сер-
висот е должен да му достави сметка за плаќање 
на трошоците по тарифата на такси-службата на 
работната организација на Градскиот сообраќај 
Белград. 
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Член 19? 
Заради спроведувањето на оваа уредба, Авто-

сервисот; 
1) ги утврдува линиите на превозот и возниот 

ред на автобусите и минибусите врз основа на при-
јавените мислења од сојузните органи и сојузните 
организации (чл. 15 и 16); 

2) го утврдува образецот на патниот налог 
(член 13). 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 20 
г 

Сојузните органи и сојузните организации кои 
врз основа на оваа уредба не можат непосредно да 
ги користат возилата, должни се да ги вклучат во 
состав на Автосервисот во рок од 30 дена од денот 
ра влегувањето во сила на оваа уредба. 

Автосервисот е должен да ги преземе од сојуз-
ните органи и сојузните организации возачите и 

,работниците кои работеле врз одржувањето на во-
зилата од став 1 на овој член. 

1 Член 21 
Автосервисот е должен под условите од оваа -

уредба и натаму да им дава услуги" на превоз на 
досегашните корисници кои не се опфатени со оваа 
уредба додека тие, во смисла на член 73 од Зако-
нот за правата и должностите на сојузните органи 
во поглед на средствата во општествена сопстве-
ност што тие ги користат, не донесат свои прописи 
за користење на автомобили, а најдоцна до 11 ок-
томври 1981 година. 

Член 22 
Сојузните органи на управата од член 1 став 2 

на оваа уредба ќе утврдат во рок од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа уредба по-
блиски критериуми во поглед на користењето на 
друмските возила согласно на специфичностите на 
задачите и работите што тие ги вршат. 

Член 23 
Оваа уредба не се однесува на Сојузниот се-

кретаријат за народна одбрана, на сојузните орга-
низации во неговиот состав и на Југословенската 
'народна армија. 

Член 24 
Со1 денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Упатството за условите и 
начинот на користењето на патничките автомобили 
во општествена сопственост за службени потреби 
на Сојузниот извршен совет, на сојузните органи 
на управата, на сојузните организации и на стру-
чните служби на Сојузниот извршен совет, Е. п. бр. 
912 од 16ѕ ноември 1976 година. 

Член 25 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 151 
9 април 1981 година 

Белград ; 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д -р Иво Марган, с. р. 

226. 

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за пра-
вата и должностите на сојузните органи во поглед 
на средствата во општествена сопственост што тие 
ги користат („Службен лист на СФРЈ", бр.56/80), 
Сојузниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА КОРИСТЕЊЕ СТАНОВИ И ГАРАЖИ ИЗГРА-
ДЕНИ СО СРЕДСТВА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРА-
ЦИЈАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ, 
РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ И РАБОТНИЦИТЕ 
ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И СОЈУЗНИ-
ТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И ВО СОЈУЗНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа уредба, во согласност со Законот за 

правата и должностите на сојузните органи во 
поглед на средствата во општествена сопственост 
што тие ги користат (во натамошниот текст: Зако-
нот), се уредуваат условите и начинот на доделу-
вање на користење станови, станови на привреме-
но користење за службени потреби и гаражи за 
потребите на функционерите, раководните работни-
ци и работниците во Сојузниот извршен совет, ка -
ко и во сојузните органи на управата и сојузните 
организации и во стручните и другите служби 'на Со-
јузниот извршен совет (во натамошниот текст: со-
јузни органи на управата и сојузни организации). 

Член 2 
Според одредбите на оваа уредба се доделуваат 

на користење станови, службени станови и гаражи 
што се изградени или по друг основ прибавени за 
потребите на функционерите, раководните работ-
ници и работниците во Сојузниот извршен совет и 
во сојузните органи на управата и сојузните ор-
ганизации. 

Член 3 
Оваа уредба не се однесува на становите за по-

требите на Сојузниот секретаријат за народна од-
брана и Југословенската народна армија и на ста-
новите за потребите на дипломатските и конзулар-
ните претставништва на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во странство. 

II. ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ СТАНОВИ, 
СТАНОВИ НА ПРИВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ ЗА 
СЛУЖБЕНИ ПОТРЕБИ И ГАРАЖИ НА ФУНК-

ЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ 

1. Доделување стапови на користење 

Член 4 ' 
На функционерот и раководниот работник му 

се дава на користење стан -врз основа на писмено 
барање, што го поднесува до Сојузниот извршен со-
вет. Функционерот, односно раководниот работник 
може да добие стан на користење само ако дотогаш 
не добил стан на постојно користење или ако се 
исели од станот во поранешното место на престој и 
се пресели во местото на престој во кое добива стан 
по основ на оваа уредба. 

Барањето од - став 1 на овој член ги содржи 
следните податоци: 
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1) основ на именувањето, односно назначува-
њето и време на траењето на мандатот; 

2) податоци за републичката, односно покраин-
ската припадност; 

3) број на членовите на семејното домаќинство; 
4) големина на станот што го бара. 
Покрај податоците од став 2 на овој член, под-

носителот на барањето е должен да даде и други 
податоци што се од значење за одлучувањето за 
давање стан, (дека нема стан, дека е должен да го 
ослободи станот во поранешното место на домува-
ње, податоци за здравствената состојба и др.). 

Член 5 
Овластеното работно тело на Сојузниот извр-

шен совет ја утврдува листата на приоритети за 
функционерите и раководните работници според 
која се врши доделување станови на користење. 

Првенство при давањето стан на користење 
имаат функционерите и раководните работници кои 
поради природата на работата што ја вршат, одно-
сно природата на должноста што ја вршат мораат 
да имаат стан на постојано користење, кои немаат 
решено станбено прашање и оние кои имаат пого-
лем број на членови на семејното домаќинство. 

Член 6 
Големината на станот што им се доделува на 

функционерите и на раководните работници според 
одредбите на оваа уредба, "се определува, по пра-
вило. според бројот на членовите на семејното до-
маќинство, и тоа: 

1) за самец 

2) за два члена на се-
мејството 

3) за три члена на се-
мејството 

4) за четири члена 
на семејството 

5) за четири члена на 
семејството^ 

б) за пет и повеќе 
членови на семеј-
ството 

— гарсониера или ед-
нособен стан; 

— едноиполсобен или 
двосббен стан; 

— двеипол собен стан; 

— трособен или тро-
иполсобен стан ако 
децата се од ист 
пол; 

— троиполсобен стан 
или четворособен, 
ако децата се од 
различен пол; 

— четвороиполсобен 
или поголем стан. 

При доделувањето стан на користење се води 
сметка и за здравствената состојба на подносите-
лот на барањето и на членовите на неговото се-
мејно домаќинство. 

Член 7 
^ На функционер на определени функции во 

Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата и сојузните организации кој има повеќе 
членовр1 на семејното домаќинство, може да му се 
додели стан поголем од станот што му припаѓа 
според член 6 на оваа уредба. На тој функционер 
може да му се овозможи да има БО станот посеб-
на просторија за работа (работна соба). 

Член 8 
На функционерот, односно на раководниот ра-

ботник му се издава решение за доделување стан 
на користење, во писмена форма. 

Решението од став 1 на овој член служи ка -
ко основ за склучување договор за користење на 

стан со Интересната заедница за станбена изград-
ба и управување со становите за потребите на ра-
ботниците и функционерите ,на сојузните органи. 

2. Доделување на привремено користење на стан 
за службени потреби 

Член 9 
Стан за службени потреби се дава на привре-

мено ' користење, под условите пропишани во чл. 
49 и 50 од Законот. 

Член 10 
Стан за службени потреби може да му се до-

дели на функционер и^на раководен работник во 
Сојузниот извршен совет, во сојузните органи на 
управата и сојузните организации. 

Член 11 
На функционерот, односно раководниот работ-

ник од член 10 на оваа уредба му се доделува на 
привремено користење за службени потреби гарсо-, 
ниера или еднособен стан. 

По исклучок-" од одредбата на став 1 од овој 
член, на функционер на најодговорна функција во 
Сојузниот извршен совет, односно во сојузен орган 
на управата може, по негово барање, да му се до-
дели поголем стан, ако тоа го бара функцијата, од-
носно задачите и работите што ги врши, или и дру-
ги оправдани причини (болест и др.). 

Член 12 
Доделувањето на привремено користење на 

станови за службени потреби се врши во соглас-
ност со одредбите на член 5 од оваа уредба. 

Член. 13 
За доделување на привремено користење на 

стан за службени потреби се издава решение во пи-
смена форма, врз основа на кое корисникот на ста-
нот склучува договор со Интересната заедница за 
станбена изградба и управување со становите за 
потребите на работниците и функционерите на со-
јузните органи за привремено користење на ста,н. 

Износот на станарината за користење на ста-
нови за службени потреби го утврдува Интересна-
та заедница од став 1 на овој член, земајќи го 
предвид користењето на мебелот и другата опрема. 

Член 14 
Сојузниот извршен совет, во согласност со про-

грамата за изградба на станови, ги утврдува стан-
дардите за спремање на становите за служебни 
потреби. 

Корисникот на стан за слжубени потреби не 
може да менува делови од мебелот и друга опре-
ма што е вградена во смисла на одредбата од став 
1 на овој член. 

Член 15 
Корисникот на стан за службени нотребрЈ при 

уселувањето во станот потпишува реверс на при-
мениот мебел и другата опрема во станот. 

При иселувањето од станот од став 1 на овој 
член се составува записник во кој се внесуваат 
податоци за состојбата на мебелот и другата оп-
рема, 

Корисникот на стан за службени потреби е 
должен штетата што ќе ја причини на станот, ме-
белот и опремата да ќ ја надомести на Интерес^ 
ната. заедница за станбена изградба и управува-
ње со становите за потребите на работниците и 
функционерите на сојузните органи, 
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3. Доделување на користење гаражи и гаражни 
места 

Член 16 
Гаражи, односно гаражни места можат да му 

се доделуваат на користење само на носител на 
станарско право во согласност со одредбите од 
чл, 4, 5 и 8 на оваа уредба, односно на корисник 
на стан за службени потреби — во согласност со 
одредбите на член 10 од оваа уредба. 1 

Член 17 
Гаража, односно гаражно место се дава на ко-

ристење, по правило, во истата зграда во која се 
наоѓа станот, 

На носител на станарско право, односно на 
корисник на стан за службени потреби може да 
му се даде на користење само една гаража, одно-
сно гаражно место. 

III. ДОДЕЛУВАЊЕ СТАНОВИ И ГАРАЖИ НА 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗ-
НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РА-
БОТНИЦИТЕ ВО ТИЕ ОРГАНИ. ОДНОСНО СО-

ЈУЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 18 
Сојузниот извршен совет, во согласност со 

програмата за станбена изградба, дел од становите 
и гаражите изградени со средства на буџетот на 
федерацијата може да им додели на сојузните ор-
гани на управата и сојузните организации за по-
требите на работниците во тие органи, односно ор-
ганизации. 

Член 19 
Доделување на станови и гаражи на сојузните 

органи на управата и сојузните организации за 
потребите на работниците во тие органи и органи-
зации (член 46 став 1 точка 3 од Законот) се врши 
врз основа на писмено барање што, по прибавено 
мислење од работната заедница, го поднесува 
функционерот кој раководи со сојузниот орган на 
управата, односно сојузната организација. 

Барањето од став 1 на овој член содржи пода-
тоци за: 

1) бројот на работниците во органот, односно 
организациј ата; 

2) бројот на работници кои немаат решено 
станбено прашање; 

3) бројот на работници што поднесло барање 
за добивање стан, а кои живеат во несоодветен 
стан; - , 

4) потребната големина на становите за работ-
ниците кои немаат решени станбени прашања, од-
носно кои живеат во 'несоодветни станови, 

5) можноста за ставање на располагање на 
Сојузниот извршен совет станови во кои живеат 
работници кои бараат поголем стан, заради дава-
ње на тие станови на користење на други работ-
ници; , 

6) другите околности што можат да бидат од 
значење за одлучувањето за доделување станови 
на органот, односно организацијата. 

Член 20 
Функционерот кој раководи со сојузен орган 

на управата, односно сојузна организација може, 
воз основа на утврдените критериуми и по приба-
вено мислење од работната заедница, да поднесе 
барање до Сојузниот извршен совет за доделување 
станови и гаражи заради непосредно давање на 

користење на определени работници со цел 'за по-
добрување на кадровската структура на работни-
ците. 

Член 21 
На работниците во работните заедници на со-

јузните органи на управата, односно сојузните ор-
ганизации им се даваат станови на користење во 

"согласност со одредбата на член 47 од Законот. 
Функционерот кој раководи со сојузен дрган 

на управата, односно сојузна организација, издава 
решение за давање стан на користење по основ 
на член 20 од оваа уредба, во писмена форма. 

IV. ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ЗАМЕНА НА СТА-
НОВИ И ГАРАЖИ 

Член 22 
Сојузниот извршен совет може, на предлог од 

функционерот кој раководи со органот на управа-
та за чии потреби се врши замена, да одлучи за 
замена на правото на давање стан, односно гара-
ж а на користење со други општествени правни 
лица, под условите утврдени во член 48 од За-
конот. 

Член 23 
На барање од носителот на станарско право, 

Сојузниот извршен совет може да даде согласност 
за замена на станот со ДРЗ̂ Г носител на станарско 
право чиј давач на стан на користење е органот 
од член 14 на Законот или друго општествено 
правно лице. 

Барањето од став 1 на овој член мора посебно 
да се образложи. 

При давање согласност од став 1 на овој член 
се води сметка особено за тоа станот што се за-
менува да биде во се соодветен. 

V. ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Член 24 
Становите и гаражите што врз основа на со-

јузни закони се изградени со средства на буџетот 
на федерацијата за потребите на определени со-
јузни органи на управата и сојузни организации, 
ги распределуваат тие органи, од,носно организа-
ции, во согласност со законот и со оваа уредба. 

Функционерот кој раководи со сојузен орган 
на управата, односно сојузна организација може 
по овластување на Сојузниот извршен совет, оп-
ределен број на станови и гаражи од став 1 на овој 
член непосредно да им ги дава на користење на ра -
ботниците, заради подобрување на кадровската 
структура (член 46 став 2 од Законот). 

Член 25 
Ако не постои можност за доделување стан -

според одредбите" на оваа уредба, Сојузниот извр-
шен совет може, за функционерот, односно рако-
водниот работник во Сојузниот извршен совет, во 
сојузните органи и сојузните организации, по ис-
клучок да одбори домување во хотел, под услов 
за тие цели да се обезбедени средства во претсмет-
ката на органот, односно организацијата, со тоа 
што корисникот да учествува во поднесувањето 
на дел од трошоците за сместување во хотел. 

Член 26 
Во станбена зграда во која претежен број се 

станови со кои управува Интересната заедница за 
станбена изградба и управување со становите за 
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потребите на работниците и функционерите на со-
јузните органи, Сојузниот извршен совет може да 
му даде на користење стан на настојникот на згра-
дата, ако таа зграда мора да има настојник. 

Член 27 
На функционер, раководен работник и работ-

ник во Сојузниот извршен совет и сојузните ор-
гани на управата и сојузните организации кој е 
пензиониран му се доделува стан на користење 
според одредбите на оваа уредба, ако поднесел ба-
рање за стан пред денот.на пензионирањето. 

Одредбата од став 1 на овој член сообразно се 
применува и за доделување стан на користење на 
членовите на семејното домаќинство, за случај на 
смрт на лицето кое има право на стан. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 28 
Работното тело на Сојузниот извршен совет што 

ќе го определи Сојузниот извршен совет е должно, 
во рок од 30 дена од денот на влегувањето во си-
ла на оваа уредба, од постојната Комисија за стан-
бени прашања на Сојузниот извршен совет да ја 
преземе целокупната документација која се од-
несува на распределбата на станови на функцио-
нерите, раководните работници и работниците во 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата и сојузните -организации. 

Член 29 . 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Уредбата за распределба 
на становите изградени со средства од буџетот на 
федерацијата („Службен лист на СФРЈ' ' , бр. 8/77). 

Член 30 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на 'објавувањето во ,Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 152 
9 април 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

227. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за еко-
номските и други односи во производството и про-
метот на вооружување и воена опрема (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 25/79), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАБОТИТЕ НА п а С Р Г ^ у р ^ т м з ВО НАЦВО-
РЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ НА ВООРУЖУ-

ВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА 

1. Под работи на посредување ЕО надворешно-
трговскиот промет на вооружуват-е и воена опрзма, 
во смисла на оваа одлука, се подразбираат: 

1) увозот на вооружување и воена опрема зара-
ди повторен извоз, во непроменета или битно непро-
менета состојба; 

2) купувањето на вооружување и воена опрема 
во странство и увозот на вооружување и воена оп-
рема од странство и извозот на вооружување и вое-
на опрема во странство во иста количина и вид; 

3) купувањето на вооружување и воена опре-
ма во Југославија и во странство, нивното сместу-
вање во домашни царински складови и продажбата 
во странство во непроменета состојба; 

4) купувањето на вооружување и воена опрема 
во странство и нивната непосредна продажба во 
странство; 

5) посредувањето во м а с и р а њ е т о на странска 
вооружување и воена опрема на странскиот пазар; 

6) купувањето на воружување и воена опрема 
во Странство заради индустриска преработка, дора-
ботка и обработка во домашни производствени ор-
ганизации на здружен труд, плаќањето на услуги 
на доработка, преработка и обработка на вооружу-
вање и воена опрема и извозот на тоа вооружување 
и таа воена опрема; 

2. Работите на посредување во надворешнотр-
говскиот промет на вооружување и воена опрема ги 
врши Сојузната дирекција за промет и резерви на 
производи со посебна намена, а врз основа на ов-
ластувањето на Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана, односно на организациите на здружен 
труд, врз основа на одобрението од Сојузниот сек-
ретаријат за народна одбрана. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да в а ж и одредбата од точка 4 на 
Одлуката за работите на посредување во надво-
решен о тргав скио т промет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 56/77). 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 153 
9 април 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р, 

228. 

Врз основа на член 347 точка 11 од Уставот на 
СФРЈ и член 212 од Законот за основите на систе-
мот на државната управа, и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДЕЛОВНИ-

КОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Член 1 
Во Деловникот на Сојузниот извршен совет 

(„Службен лист на СФРЈ", бр 31/79) во член 41 точ-
ка 17 на крајот точката се заменува со точка и за-
пирка и по тоа се додава нова -точка 18, која тласи: 

„18) Комисија за станбени прашања.". 

Член 2 ^ 

По член 58 се додава нов член 58а, кој гласи: 

„Член 58а 
Комисијата за станбени прашања: ги разгледу-

ва програмите" за прибавување на станбени згради, 
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станови и гаражи за членовите на Сојузниот извр-
шен совет, замениците на сојузните секретари, 
замениците на претседателите на сојузните комите-
ти, функционерите и раководните работници што 
ги назначува Сојузниот извршен совет и за работ-
ниците во сојузните органи на управата и сојз^зните 
организации, во стручните и други служби на Со-
ветот и прашања во врска со реализацијата на тие 
програми; ја разгледува проблематиката на изград-
бата и на распределбата на станови за потребите на 
сојузните органи на управата и сојузните организа-
ции; утврдува листа на Приоритети за функционе-
рите и раководните работници според која се врши 
доделување на користење станови, станови за слу-
жбени потреби и гаражи, односно гаражни места и 
ги разгледува суштествените прашања во врска со 
користењето и управувањето со становите, станбе-
ните згради и гаражите Наменети за потребите на 
функционерите, раководните работници и работни-
ците во Советот и во сојузните органи на управата 
и сој^^зните организации, 

Комисијата за станбени прашања ги утврдува 
предлозите на одделни акти од надлежност на Со-
ветот што се однесуваат на: 

1) доделувањето станови и гаражи на користе-
ње на членовите на Сојузниот извршен совет, на 
замениците на сојузните секретари, замениците на 
претседателите на сојузните комитети, функционе-
рите и раководните работници што ги назначува 
Сојузниот извршен совет (член 46 став 1 точка 3 од 
Законот за правата и должностите на сојузните ор-
гани во поглед-на средствата во општествена соп-
ственост што тие ги користат): 

2) доделувањето на стапови за службени потре-
би на функционерите и раководните работници 
(член 50 од Законот); 

3) распределбата на станови и гаражи на од-
делни сојузни органи на управата и сојузни орга-
низации, на стручни и други служби на Советот — 
за потребите на работниците на тие органи органи-
зации и служби (член 46 став 1 точка 3 од Законот); 

4) овластувањето на функционерот, односно 
старешината на стручна и друга служба на Советот, 
определен број станови и гаражи-непосредно да им 
ги доделува на работниците (член 48 став 2 од За-
конот); 

5) давањето на согласност за замена на станови 
и гаражи на лицата од точка 1 на овој став.." 

Член 3 
Во член 62 став 3 зборовите: „до 17" се замену-

ваат со зборовите: „до 18". 

Член 4 
Во член 71 став 1 зборовите: „член 47 ст. 3 и 4 

и член 56 став 3" се заменуваат со зборовите: „член 
47 ст. 3 и 4, член 56 став 3 и член 58а став 2". 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 154 
9 април 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

229. 

Врз основа на член 28 точ. 2, 3 и 5, член 29 став 
1 точка 7 став 2. член 30 став 6 и член 46 став 4 од 
Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/76, 36/79 и 52/79), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ВРЕДНОСТИТЕ НА1 

КОИ ПРИ УВОЗОТ НА СТОКИ СЕ, ПРИМЕНУ-
ВААТ ЦАРИНСКИ ПОВЛАСТИЦИ 

1. Во Одлуката за утврдување на предметите И 
вредностите на кои при увозот на стоки се при-
менуваат царински повластици (,.Службен лист на 
СФРЈ", бр. 35/76 48/76, 63'78, 41/79 и 47/80) в О, 
точка 2 став 2 по'зборот: „пијачки" се додаваат за-
пирка и зборовите: „еден килограм за кафе", 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот денѓ 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 155 
16 април 1981 година 

Белград ' 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

230. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за во-

ената обврска („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/80), 
С О Ј У З Н И О Т извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИМОТНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА 
СВОЈСТВОТО ЕДИНСТВЕН ХРАНИТЕЛ НА СЕ-

МЕЈСТВОТО 

- 1. Регрут, односно ВОЈНИК кој' ги исполнува дру-
гите услови за признавање на својството единствен 
хранител на семејството пропишани со член 23 од 
Законот"за воената обврска, се смета како един-
ствен хранител на семејството, ако месечниот износ 
на доходот од земјоделство по член на семејството 
не преминува 5% од просечниот личен доход ос-
тварен во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во претходната година или ако некој 
друг приход по член на семејството месечно не 
преминува 30% од просечниот личен доход оства-
рен во Соц,ијалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во претходната година. 

По барање поднесено во првото тримесечје на 
текуштата година за утврдување на имотните усло-
ви за признавање на својството единствен храни-
тел на семејството, по исклучок од одредбата на 
став 1 од оваа точка, се зема просечниот личен до-
ход остварен во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија за првите девет месеци на 
претходната година. 

Просечниот личен доход се утврдува според 
податоците на сојузната организација за статистич-
ки истражувања од интерес за целата земја. 

2. Регрутот, односно војникот за кој сЗ бара 
признавање на својството единствен хранител на 
семејството се засметува во бројот на членовите на 
семејството при утврдување на износот на месеч-
ниот приход од точка 1 став 1 на оваа одлука, 
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3. Месечниот износ на доходот од земјоделство 
од точка 1 на оваа одлука се утврдува така што 
годишниот доход од земјоделство по член на семеј-
ството од претходната година се дели со'12. 

Месечниот износ на другиот приход од точка 1 
став 1 на оваа одлука се утврдува врз основа на 
просечниот месечен приход на семејството оства-
рен ЕО последните три месеци пред денот на под-
несувањето на барање за признавање на својството 
единствен хранител на семејството. 

Во друг приход не се засметуваат: инвалидни-
на, надомест за телесно оштетување, додаток на 
деца, додаток за нега и помош од страна на друго 
лице, ортопедски додаток, примања по основ на 
одликувања и „Партизанска споменица 1941", сти-
пендгаја за редовно школување, примања кои по 
основ на практична обука ги остварува ученик, 
односно студент и социјална помош. 

4. Ако семејството на регрутот, односно на вој-ѓ 
Бикот истовремено ^остварува доход од земјодел- ' 
ство и други приходи, кои поединечно по член на 
семејството не ги преминуваат износите од точка 1 
на оваа одлука, месечниот износ на доходот од зе-
мјоделство се множи со 6 и добиениот износ се со-
бира со месечниот износ на другите приходи. Ако 
така добиениот збир на обата приходи месечно не 
применува по член на семејството 30% од просеч-
ниот личен доход остварен во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во претходната 
година, регрутот, односно војникот ги исполнува 
имотните услови за признавање на својството един-
ствен хранител на семејството. 

5. Лицето на кое му е прекинато служење на 
воениот рок според член 33 став 1 точка 1 од З а -
конот за воената обврска, се смета како единствен 
хранител на семејството ако ги исполнува условите 
за признавање на својството единствен хранител 
на семејството пропишани со оваа одлука за регру-
ти, односно војници. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за имотните ус-
лови за признавање на својството единствен хра -
нител на семејството („Службен лист на СФРЈ", бр. 
62/78). 

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 156 
16 април 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

231. 

Врз основа на член 64 став 2 точка 1, а во врска 
со член 56 од Законот за превозот во меѓународниот 
патен сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 
41/80), врз основа на согласноста од надлежните ре-
публички и покраински органи Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТ ЗА ПАТИШТАТА ЗА СТРАНСКИ 
-ВОЗИЛА КОИ КОРИСТАТ ПАТИШТА ВО СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА 

I. Со оваа одлука се пропишува основицата за 
Плаќањето, височината и начинот на плаќањето на 

надоместот за патишта за странски возила кои ги 
користат патиштата во Социјалистичка Федвратив-, 
на Република Југославија. 

2. Надоместот од точка 1, на оваа одлука се пла-. 
К:а и тоа: 

1) за товарно моторно возило, товарна приколка 
и полу при колка, за секој бру тотовски километар 
и тоа: 

— за возило до 15 тони вкупна 
тежина - 0,090 динари; 

— за возило над 15 тони вкупна 
тежина 0,125 динари; 

2) за автобус.и автобуска приколка, не сметајќи 
ја приколката за превоз на багаж, за секое возило-
-километар, и тоа: 

— за возило до 30 седишта — - 1 динар; 
— за возило над 30 седишта — — 1,30 динари; 
3) за други возила (работни возила, трактори, 

работни машини, Самоодни или на сопствени тркала, 
и др.) за секој брутотонски километар 0,125 динари. 

3. За возило за кое сојузниот орган на управа-
та надлежен за работите на сообраќајот и врските 
ќе издаде дозвола врз основа на член 37 став 5 од 
Законот за превозот во меѓународниот патен сообра-
ќај , надоместот утврден согласно со одредбите на 
точка 2 од оваа одлука се зголемува за 50%. 

4. За возилото за кое царинскиот орган ќе из-
даде посебна дозвола врз основа на член 38 од За-ѕ 
конот за превозот во меѓународниот патен сообра-
ќај , надоместот утврден согласно со одредбите на 
точка 2 од оваа одлука се зголемува за 20%. 

5. Надоместот утврден според одредбите од оваа 
одлука го наплатува царинскиот орган на гранич-
ниот премии, при влегувањето на странското возило 
на територијата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, односно на друго место каде 
што се извршува царински надзор, а од каде стран-
ското возило почнува да ги користи југословенските 
патишта. 

6. Надоместот се наплатува во готови пари, од-
носно ако важечката платна спогодба помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и 
земјата на регистрацијата на возилото предвидува 
клириншко пресметување, на начин што ќе го опре-
дели Народната банка на Југославија. 

7. Надоместот го пресметува царинскот орган врз-
основа на писмена изјава од возачот па моторното 
возило што содржи податоци потребни за пресмету-
ван е на надоместот, како и со увид во превозните 
исправи односно со мерење на возилото. 

8. Пресметување на надоместот за странско во-
зило се врши на образецот Пресметковен лист за 
наплата на надомест за странски возила (во ната-
мошниот текст: пресметковен лист), што е отпеча-
тен к-он оваа одлука и претставува нејзин составен 
дел. 

9. Царинскиот работник го пополнува пресмет-
ковниот лист во четири примероци, од кои првиот 
примерок, со заверен дупликат на писмената изјава, 
му го предава на возачот. Ако надоместот за стран-
ското возило го плаќа организација на здружен 
труд, вториот примерок на пресметковниот лист ќ 
се предава на таа организација. 

Парине к пот работник ги запишува во пресмет-
ковниот лист сите пропишани податоци читливо, по 
правило со печатени букви. 

Податоците внесени во пресметковниот лист не 
смеат да се бришат со 'прецртување или со допол-
нително допишување да се менуваат односно ис-
праваат. 

Возачот на странското возило со својот потпис 
ја потврдува точноста на податоците внесени во пре-
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сметковниот лист, а царинскиот работник го заве-
рува пресметковниот лист со свој ПОТПРЕ И со служ-
бен печат,; 

10. Надоместот за странско товарно моторно во-
зило, товарна приколка и полуприколка во довоз, 
од воз или превоз се пресметува според точка 2 од-
редба под 1 од оваа одлука. 

Приколката што е конструирана за превоз На 
багаж на патниците кои патуваат со автобусот кој 
ја влече таа приколка, не се смета за товарна при-
колка, 

Како брутотонски километар, во смисла на точ-
ка 2 одредба под 1 од оваа одлука, се смета движе-
њето на една тона вкупна тежина на возилото (на 
моторно возило, товарна приколка, односно на полу-
приколка) на растојание од еден километар. 

Како вкупна тежина на возилото се смета те-
жината на самото возило со горивото, приборот и 
опремата, заедно со тежината на багажот што се 
превезуваат во возилото. 

Секоја започната тона, односно започнат кило-
метар се смета како цела тона, односно цел кило-
метар. 

11. Надоместот за автобус и автобуска приколка 
се пресметува според точка 2 одредба под 2 од оваа 
одлука. 

Прикодката за превоз на багаж на патниците 
кои патуваат со автобусот кој ја влече приколката 
се смета како составен дел на автобзгсот. 

Како возило километар, во смисла на точка 2 
одредба под 2 од- оваа одлука, се смета извршеното 
движење на автобусот, односно на неговата прикол-
ка, на растојание од еден километар. 

12. Како други возила, во смисла на точка 2 
одредба под 3 од оваа одлука, се сметаат работни 
возила (пожарникарски возила, чистачи, разгрну-

' вачи, возила за чистење на сливници, а м б у л а н т и 
возила со радиоскопски уреди, автодигалки, дезин-
фекциони возила и др.), трактори (земјоделски, пат-
ни и др.) и работни машини, Самоодни или на соп-
ствени тркала. 

13. За пресметување на должината на превозот 
во километри за одделни релации служи далечинар 
што спогодбено ќе го утврдат организациите на 
здружен труд за патишта, односно самоуправните 
интересни заедници за патишта. 

14. Царинскиот работник нема да пресмета на-
домест за странско возило, ако возачот поднесе до-
каз дека е во прашање возило со кое се врши вон-
реден' превоз или превоз од член 40 на Законот за 
превозот во меѓународниот патен сообраќај, односно 
ако со меѓународен договор согласно со член 55 став 
1 од тој закон е предвидено за возилата да не се 
плаќа надомест. 

15. При излегувањето од Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, возачот е должен 
на излезната царинарница да П го поднесе пресмет-
ковниот лист и дупликат на изјавата, заради кон-
трола, конечепо пресметување на надоместот и на-
платата на евентуалната разлика. 

16. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за височината 
на надоместот -за патиштата за товарните мотор-ни 
возила со турска регистрација со кои се врши тран-
зитен превоз преку територијата на Југославија 

Службен лист на СФРЈ", бр. 25/76). 
17. Оваа одлука се применува од 10 мај 1981 

година, 

18. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"а 

Е. п. бр. 159 
17 април 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Туранови!!, с. 
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232. 
Врз основа на член 64 став 2 точка 2, во врска 

со член 58 од Законот за прево-зот во меѓународниот 
патен сообраќај („Службен лист на СФРЈ!", бр. 

41 /80), врз основа на согласноста од надлежните 
републички и покраински органи, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д'Л У К А 
- ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДМЕСТОТ ЗА ПАТИШ - ' 

ТАТА ЗА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА \ 
СО АВСТРИСКА РЕГИСТРАЦИЈА СО КОИ СЕ-

ВРШИ ПРЕВОЗ НА СТОКИ НА ТЕРИТОРИЈАТА 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Надоместот за патишта за моторни и прик-
лучни возила: товарно моторно возило, товарна 

приколка и полуприколка со- австриска регистра-
ција со кои се врши превоз на стоки на територи-
јата на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, изнесува 0.54 динари за тона носи-
вост-километар. 

2. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа 
одлука при вршењето на билатерални превози и 
превози помеѓу Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и трети земји надоместот мо-
же да се плати ЕО паушален износ, што за секој 
започнат календарски месец изнесува, и тоа; 

1) за приклучни возила до 8 тони носивост -
183 динари за тона носивост; , ' 

2) за приклучни возила со носивост над осум 
тони — 366 динари за тона носивост; 

3) за други возила до осум тони носивост -
215 динари за тона носивост; 

4) за други возила со носивост над осум тони 
— 430 динари за тона носивост. 

3. Превозите помеѓу Република Австрија и ју-
гословенските луки, како и возењето со празно 

возило не се подложи на плаќање надомест. 
4. Надоместот за патишта ќе се пресметува во 

странска валута, и тоа: во времето од 1 јануари до 
Зр јуни — по курсот што е во сила на 1 јануари, а 
во времето од 1 јули до 31 декември — по курсот 
што е во сила на 1 јули на односната година. 

5. За извршување на оваа одлука ќе се грижат 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски и Сојуз-
ната управа за царини. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за височи-
ната на надоместот за патишта за возилата со ав-
стриска регистрација со кои се врши превоз на 
стоки на територијата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", б р 44/78). 

7. Оваа одлука се применува од 10 мај 1981 го-
дина. 

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 157 
16 април 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. ф 
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233. 

Врз основа н а член 10 став 1 од Законот за пре-
минување на државната граница и за движење во 
граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/79 и 56/81), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ ГРАНИЧНИ 
ПРЕМИНИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПОМОРСКИ СОО-

Б Р А Ќ А Ј 

1/ За преминување на државната граница се 
определуваат следните сезонски гранични премини 
за меѓународен поморски сообраќај: Изела, Нози-
град, Опатија, Примоштен, Пупат на Крк, К ото р 
Будва и Тиват. 

2. Граничниот премин Изола ќе работи од 20 
април до 31 октомври 1981 година, а другите гра-
нични премини сл точка 1 на ова решение од 1 мај 
до 31 октомври 1981 година. 

3, Ова решение влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". ^ 

Е. п. бр. 158 
16 април 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

ПРОГРАМА НА ОПШТИОТ ДЕЛ НА СТРУЧНИОТ 
ИСПИТ ЗА ПРИПРАВНИЦИ И РАБОТНИЦИ СО 
ВИСОКА И ВИША ШКОЛСКА ПОДГОТОВКА ВО 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И ВО СО^ 

ЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

А. ОСНОВИ НА У С Т А В Н О Т О У Р Е Д У В А Њ Е И П Р А В Ц И 
НА Р А З В О Ј О Т НА П О Л И Т И Ч К И О Т СИСТЕМ НА СО-
ЦИЈАЛА СТИЧКОТО С А М О У П Р А В У В А Њ Е 

1. О с т а н и начела на општественото уредување 
утврдени со Уставот на СФРЈ од 1974 година 

-1- Основи на социјалистичкото заедништво на 
народите и народностите на Југославија 

— Основи на социјалистичкиот систем во 
Југославија 

— Општествена сопственост на средствата за 
производство 

— Основи на положбата и улогата на чове-
кот во општеството 

— Вршење на политичка власт и управување 
со општествени работи 

— Плурализам и усогласување на самоуправи 
ните интереси 

— Општествгно-политичките организации во 
системот на социјалистичкото самоуправу-
вање 

— Основни принципи на надворешната полни 
тика на Југославија 

2, Општествено-економско уредување 

234. 

Врз основа на член 18 од Уредбата за стручото 
образование на работниците во сојузните органи на 
управата и во сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ'', бр 26/80), сојузниот секретар за право-
судство и организација на сојузната управа, про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРОГРАМАТА НА ОПШТИОТ ДЕЛ НА СТРУЧ- . 
ИМОТ ИСПИТ ЗА ПРИПРАВНИЦИ И РАБОТНИЦИ 
ВО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И ВО 

СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 
Со овој правилник се пропишува Програмата на 

општиот дел на стручниот испит за приправници, и 
работници со висока, виша и средна школска под-
готовка во сојузните органи на управата и во сојуз-
ните организации, 

Програмата од став 1 на овој член е отпечатена 
кон овој правилник и претставува негов составен 
дел. 

Член 2 
Овој правилник се применува по истекот на три 

месеци од денот на неговото влегување во сила. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 01-159/1 
31 март 1Р81 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за правосудство и организација 

на сојузната управа, 
Лука Бановиќ, с. р. 

- - Положба на човекот во здружениот труд 
— Здружување на трудот и средствата на оп-

штествената репродукција 
— Самоуправни организации и заедници I 
— Општествено планирање 
— Уставни принцип за развојот "на недоволно 

развиените републики и автономни покра ј 
ини 

\ 

3. Основи на општествено-политичкиот систем 

— Самоуправувањето како основен принцип 
на општественото уредување 

— Положбата на работните луѓе и граѓаните 
во политичкиот систем 

— Самоуправно спогодување и општествено 
договарање 

— Федеративна форма на уредување на Ју^ 
гославија 

— Положбата на народите и народностите на 
Југославија 

— Форма на непосредно управување со опште^ 
ствени работи 

— Делегатски систем 
— Сменливост и ограничување на реизбор^ 

коста 
— Колективна работа, одлучување и одговор-

ност 
— Општествена заштита на самоуправните 

права и општествената сопственост 

4. Слободи, права и должности на човекот и гра-
ѓаните 

— Уставни принципи за остваруварве на слобо-
дите и правата на работните луѓе и граѓа-
ните 

— Еннагвост на граѓаните во правата и должи 
поетите 

— Права врз основа на трудот 
— Неприкосновеност на животот и слободите 

на граѓаните 
— Должности на граѓаните 



Страна 608 - Број 25 С Л У Ж Б Е Н 'ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 24 април 1981: 

5. Уставност и законитост 

— Поим и суштина на уставноста и закони-
тоста 

- Овластување на органите на општествено-
-пслнгичките заедници во грижењето за 
уставноста и законитоста 

6. Општествено-политички заедници 

— Поим на општествено-политичката заедни-
ца и нејзините карактеристики 

— Видови на општествено-политички заедници 
— Положбата на автономните покраини во 

СФРЈ и СР Србија 
— Положбата на републиките во СФРЈ и нив-

ните обележја како државни самоуправни и 
. општествени заедници 

— Правата и должностите на републиките во 
остварувањето на функциите на федераци-
јата и нивното претставување во федера-
цијата 

— Положбата, правата и должностите на ф е -
дерацијата 

— Органа на федерацијата 

7. Судови, јавни обвинителства, јавни правобра-
нителства и органи за прекршоци 

— Судови и нивни функции 
— Судови на здружениот суд 
— Општествен правобранител на самоуправу-

вањето 
— Јавни обвинителства и јавни правобрани-

телства 

8 Уставни судови 

9. Општествено-нолитички организации и други 
општествени организации 

— Положбата и улогата на општествено-поли-
тичките организации и другите општестве-
ни организации во политичкиот систем 

— Водечка улога на Сојузот на комунистите 
на Југославија 

— Социталистички сојуз на работниот народ 
на Југос па виј а 

— Сојуз на' синдикатите на Југославија 
— Други општествено-политички и општестве-

ни организации 

10. Општонародна одбрана и општествена само-
заштита 

— Уставна концепција на општонародната од- . 
брана 

— Остварување на општествена самозаштита 
— Поопштествување на општонародната од-

брана 

Ј Х р а в н и и з в о р и и л и т е р а т у р а : 

— Устав на СФРЈ од 1974 година; 
— Едвард Кардељ: „Правци на развојот на по-

литичкиот систем на социјалистичкото са-
моуправување"; 

— Еден од учебниците^на уставното право и 
политичкиот систем. 

В. ОСНОВИ НА СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА 
ВО СФРЈ, 

1. Положбата и улогата на колсгијалнпте изврш-
ни органи на собранијата на отптествено-по-
литичките заедници и органите на управата 

— Функции на колегијалните извршни органи 
и на органите на управата 

— Образование 'на органите на управата 
— Односи на колегијалните извршни органи и 

на органите на управата спрема другите 
субјекти на политичкиот систем 

— Јавност на работата и остварување на оп-
штествено влијание врз работата на орга-
ните на управата 

— Доверување на јавни овластувања на ор-
ганизациите на здружен труд и на други 
самоуправни организации и заедници 

2. Организација на органите на управата 

— Начело на организацијата 
— Унапредување на трудот и условите за ра -

бота на органите на управата 
— Општи акти за организацијата, работата и 

систематизацијата на задачите и работите 

3. Права, обврски и одговорности на функцио-
нерите и работниците во вршењето на служ-
бата 

— Функционерот што раководи со органот на 
управата, неговиот заменик, раководечките 
работници и работниците со посебни овла-
стувања и одговорности 

— Основни обврски и овластувања на работ-
ниците во органите на управата 

— Одговорност на функционерот што раково-
ди со работата на органите на управата и 
на неговиот заменик 

— Дисциплинска одговорност 
— Материјална одговорност Ј 

4. Средства за работа на органите на управата 

, — Финансирање на органите на управата 
— Начин на стекнување доход на работници-

те во работните заедници на органите на 
управата 

— Основи за стекнување на доход 
— Распоредување уС распределба на доходот на 

работната заедница 

5. Оснавни самоуправни права, обврски и одго-
ворности на работниците во работните заедни-
ци на органите на управата 

— Самоуправно организирање на работниците 
во работните заедници на органите на упра-
вата 

— Самоуправни права, обврски и одговорности 
на работниците во работните заедници на 
органите на управата 

— Начин на одлучување на работниците во 
работната. заедница и работната единица 

— Органи на работните заедници 
— Распределба на средствата за лични дохо^ 

ди и на средствата за заедничка потрошу-
вачка 
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II ! 

I . Сојузен извршен совет и сојузни органи на 
управата 

Права и обврски на Сојузниот извршен со-
вет и на сојузните органи на управата во 
остварувањето на функциите на федераци-, 
јата 

- - Одговорност на Сојузниот извршен совет за 
работата на Собранието на СФРЈ 

— Обврски на Сојузниот извршен совет спре-
ма Претседателството на СФРЈ 

— Состав на Сојузниот извршен совет, 
— Начин на работата на Сојузниот извршен 

совет 
— Стручни и други служби на Сојузниот из-

вршен совет 

2. Сојузни органи на управата и сојузни орга-
низации 

— Сојузни секретаријати 
— Сојузни комитети 
— Сојузни управи 
— Сојузни инспекторати 
— Сојузни организации 
— Органи и организации во составот на сојуз- -

ните секретаријати и сојузните комитети 
— Меѓусебни односи на сојузните органи на 

управата и на сојузните организации 

3. Положбата, овластувањата и именувањето од-
носно назначувањето на функционерите што 
раководат со работата на сојузните органи на 
управата и сојузните организации 

— Функционери што раководат со работата на 
сојузните органи на управата и на сојузни-
те организации 
Раководечки работници во сојузните орга-

н и на Управата и во сојузните организации 
— Работници со посебни овластувања и одго-

ворности во сојузните органи на управата и 
во сојузните организации 

4. Односи на Сојузниот извршен совет и сојуз-
ните органи на управата спрема извршните 
совети на собранијата на републиките и из-
вршните совети на собранијата на автономните 
покраини и републичките и покраинските ор-
гани на управата 

— Соработка, известување и договарање 
— Усогласување на ставовите 
— Учество на претставници на републички и 

покраински органи на управата во 'работа-
та на сојузните комитети 

— Учество на претставници на републичките и 
покраинските органи на управата во рабо-
тата на општествените совети за одделни 
сојузни органи на управата 

— Меѓу републички комитети 
— Образование на заедничките органи и тела 

5. Стекнувлње, утврдување и распоредување на 
доходот во работните заедници на сојузните 
органи на управата и на сојузните организа-
ции 

— Финансиски план и завршна сметка 
— Распределба на средствата за лични дохо-

ди на работниците 

— Аконтација на личниот доход ^ 
— Надомести, посебни додатоци ч и отпремнина 
— Загарантиран личен доход 
— Распределба на средствата за заедничка 

потрошувачка 
— Средства за лични доходи на функционери-

те и раководните работници 

6. Начин на остврување на самоуправните права 
на работниците во работните заедници на со-
јузните органи на управата 

— Одлучување во работната заедница и во ра-
ботната единица 

— Облици на одлучување на работниците 
, — Самоуправни општи акти 

— Самоуправна контрола 

П р а в н и и з в о р и и л и т е р а т у р а : 

— Закон за основите на системот на државна-
та управа и за Сојузниот извршен совет и 
сојузните органи на управата; 

— Закон за организацијата и делокругот на 
сојузните органи на управата и на сојузни? 
те организации 

— Деловник за работата на Сојузниот извр-
шен совет 

— Еден од учебниците на управното право 

в Р А Б О Т Н И о д н о с и Н А Р А Б О Т Н И Ц И Т Е В О Р А Б О Т . 
Н И Т Е З А Е Д Н И Ц И Н А О Р Г А Н И Т Е Н А У П Р А В А Т А 

1. Начин на засновање на работен однос во ра-
ботните заедници на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации 

— Општи и посебни услови за засновање на 
. работен однос 

— Избор на кандидати и известувања за из-
борот 

- — Право на жалба, односно приговор на од-
луката за избор на кандидати 

— Засновање на работен однос со преземање 
на работници од друг сојузен орган на уп-
равата, односно сојузна организација 

— Засновање на роботен однос според посе-
бен пропис на Сојузниот извршен совет 

— Засновање на работен однос на определено 
време 

— Работа врз основа на договор 
— Стапување на работа во работна заедница 

и распоредување на задачите и работите згЅ 
чие вршење е заснован работниот однос 

— Приправници во сојузните органи на упра^ 
вата и сојузните организации 

2. Распоредување на работниците во текот на рац 
ботата 

- Распоредување на работниците на други зач 
дачи и работи што и одговараат на стручх 
ната подготовка и искуството — привремен^ 
и трајно, услови за распоредување 

- Распоредување на работниците на други зач 
дачи и работи за кои се бара пониска стружи 

) на подготовка и покусо работно искуство . 
Ставање на работник на располагање 

- Нераспоредени работници 
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3. Траење и распоред на работното време 9. Престанок на работниот однос 

Неделно работно време и работа во смени 
Скратено работно време 
Работа подолга од полното работно време 

4. Одмори и отсуства 

— Одмор во текот на дневната работа 
— Дневен одмор помеѓу два работни дена ед-

ноподруго 
— Одмор во денови на празници на СФРЈ и 

на празници на републиката, односно авто-
номната покраина на чија територија ра-
боти работникот 

— Годишен . одмор на работник 
— Утврдување на должината на траењето на 

годишниот' одмор и основните критериуми 
за неговото определување 

— Утврдување на распоредот на годишниот 
одмор 

— Отсуство на работник од работа, со надо-
мест и без надомест на личниот доход 

— Отсуство за време на бременост и породу-
вање 

— Основи за престанок на работниот однос 
— Престанок на работниот однос по сила наѓ 

закон 
— Права на работниците во случај на укину-

вање на задачите и работите и укинување 
на органите 

10, Заштита, на правата на работниците 

— Право на приговор и жалба против одлу-
ката и решението со кои се одлучува за пра-
вата на работниците 
Право на заштита на самоуправните права 
преку судот на здружениот труд и другите 
надлежни органи 

П р а в н и и з - в о р и и л и т е р а т у р а : 

— Закон за основите на системот на државна-
та управа и за Сојузниот извршен совет и 
сојузните органи на управата 

5. Заштита на жените, мла-дината и инвалидите 

— Остварување на заштитата, согласно на за-
конот на републиката односно автономната 
покраина на чија територија работи работ-
никот 

— Забрана на работа ноќе и на работа по-
долга од полното работно време 

— Заштита на инвалиди на трудот и право 
на професионална рехабилитација 

6. Заштита при работата 

— Определување на начинот на спроведување-
то и организирањето на заштитата при ра-
ботата 

— Обезбедување на средства за организира-
ње на заштита при работата 

Г. УПРАВНА ПОСТАПКА И УПРАВЕН СПОР 

1. Управна постапка 

— Основни начела за општата управна по-
стапка 

- - Двостепеност на управната постапка 
— Надлежност на органите за водење на 

управната постапка 
— Барање за заштита на законитоста во уп-

равната постапка 
— Поништување и укинување на решението 

по правото на надзор поради кои причини 
може да се поведе постапка 

— Правни последици на поништувањето и 
укинувањето на решението 

7. Одговорност на работникот 

— Дисциплинска одговорност на работникот 
поради повреда на работната должност 

— Потешки повреди на работната должност 
— Полесни повреди на работната должност 
— Мерки за потешки и полесни повреди на 

работната должност 
— Органи надлежни за утврдување на одго-

ворноста и за изрекување на мерки 
— Застареност на водење постапка за утвр-

дување одговорноста на работникот 
— Повремено одалечување на работникот од 

работа 
— Материјална одговорност на работникот 

8. Стручно образование на работниците 

- Прописи за стручното образование на ра-
ботникот 

— Програма за стручно образование на работ-
никот 

— Обврски на работникот во поглед на струч-
ното образование 

- Обврска на полагање на стручен, односно 
дополнителен испит 

2. Управен спор 

— Поим на управен спор 
— Поим рѓа управен акт 
— Поведување управен спор 
— Пресуда во управен спор 
— Жалба во управен спор 
— Вонредни правни средства во управен спор 
— Судска заштита на основните уставни пра-

ва и слободи ^ 
/ 

3. Прекршоци 7 

— Поим на прекршоци 
— Прекршочни казни: вид и големина, овла-

,стени органи за пропишување на казни 
— Одговорности и казнување' за прекршок 
— Органи за водење на прекршочна постапка^ 
— Решение за прекршок 
— Донесување на решение без сослушување 
— Жалба во прекршочна постапка 
— Барање за судска заштита 
— Барање за заштита на законитоста 
— Обнова на прекршочна постапка 
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П р а в н и и з в о р и и л и т е р а т у р а : 

— Закон за општата управна постапка 
— Закон за управните спорови; 
— Еден од учебниците на управното право 

Д. К А Н Ц Е Л А Р И С К О Р А Б О Т Е Њ Е 

— Значењето и улогата на канцелариското ра-
ботење за работата на органите и органи-
зациите и за заштитата и чувањето на до-
кументите за потребите на нивните творци 
и за потребите на општеството во целост 

— Основни начела — правила на канцеларис-
кото ра,ботење: едноставност, прегледност, 
точност, експедитивност, еднообразност, еко-
номичност,рационалност и будност 

— Дефиниции на основните поими на канцела-
риското и архивското работење: акт, при-
лог, предмет, досие, обвивка, фасцикла, ре-
гистратурски материјал, архивска граѓа, ар-
хив на писарницата, архивски депо, листа 
на категории на регистратурски материјал 
со рокови за чување, одбирање на архивска 
граѓа, ослободување од безвреден регистра-
турски материјал 

— Основни процеси на канцелариското рабо-
тење во потесна смисла, кои се и со што се 
регулирани 

— Основни евиденции за предметите и актите 
и нивна карактеристика (деловодник, кар-
тотека) 

— Помошни евиденции за предметите и акти-
те и обврските на обработувачите на пред-
мети во однос на таа евиденција (интерна 
доставна книга, книга за примена пошта на 
личност и др.) 

— Основни правила на административно-тех-
ничката обработка на актите: редослед на 
решавањето, составување на службени за-
белешки, подготовка за потпис и сл. 

— Враќање на решени предмети на писарни-
цата на архивирање и за роковник, Обврс-
ки на обработуваните на предметите кога 
предметот или актот и се враќа на писар-
ницата 

— Начин на изработка на листа на категории 
на регистратурски материјал со рокови за 
чување: кој ја работи листата, елементи на 
листата, начинот на употреба на листата и 
значењето на листата за канцелариско и 
архивско работење 

— Користење на предмети и акти од архивата, 
писарницата или архивското депо 

— Обврски на органите и организациите спре-
ма архивската граѓа и регистратурскиот ма-
теријал што го создаваат или имаат спо-
ред Законот за Архивот на Југославија. 

П р а в н и и з в о р и и л и т е р а т у р а : 

- Закон за "Архивот на Југославија; 
- Уредба за канцелариското работење на со-

јузните органи на управата и сојузните ор-
ганизации; 

- Упатство за организацијата и начинот на 
канцелариското работење на сојузните ор-
гани на управата и сојузните организации 

II 

ПРОГРАМА НА ОПШТИОТ ДЕЛ НА СТРУЧНИОТ 
ИСПИТ ЗА ПРИПРАВНИЦИ И РАБОТНИЦИ СО 
СРЕДНА ШКОЛСКА ПОДГОТОВКА ВО СОЈУЗНИ-
ТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И ВО СОЈУЗНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

А. ОСНОВИ НА УСТАВНОТО УРД У В А Њ Е И П Р А В Ц И НА 
Р А З В О Ј О Т НА П О Л И Т И Ч К И О Т СИСТЕМ НА СОЦМЈА-

- ЛИСТИЧКОТО С А М О У П Р А В У В А Њ Е 

1. Основни начела на општественото уредување 
утврдени со Уставот на СФРЈ од 1974 година 

— Основи на социјалистичкото заедништво на' 
народите и народностите на- Ју1 ослабија 

— Основи на положбата и улогата на човекот 
во општеството 

— Општествено-политички организации во 
системот на социјалистичкото самоуправу-
вање 

— Основни принципи на надворешната поли-
тика на Југославија 

2. Општеетвено-економско уредување 

— Положбата на човекот во здружениот труд 
— Самоуправни организации и заедници 

3. Основи на отнтествено-политичкиот систем 

— Самоуправувањето како основен принцип 
на општественото уредување 

— Самоуправно спогодување и општествено 
договарање 

— Федеративна форма на уредувањето на Ју-" 
гославија 

— Делегатски систем 

4. Слободи, права и должности на човекот и гра-
ѓанинот 

— Еднаквост на граѓанинот во правата и 
должностите 

— Неприкосновеност на животот и слободите 
па граѓаните 

5. Уставност и законитост 

— Поим и суштина на уставноста и закони-
тоста - . 

6. Ошнтествено-политички заедници 

— Поим на општествено-политичката заед-^ 
ница 

— Положбата, правата и должноста на феде^ 
раци,-ј-ата 

— Органи на федерацијата 

7. Судови и нивните функции 

— Бидови на судовите 
— Судови на здружениот труд 
— Општествен правобранител на самоуправу^ 

вашето 

8. Уставни судови -

— Улога на уставните судови во заштитата на 
уставноста и законитоста 



Страна 612 - Број 25 СЛУЖБЕН 'ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 24 април 1981: 

9. Општествено политички организации и други 
општествени организации 

— Положбата и улогата на општествено-по-
литичките организации и други општестве-
ни организации во политичкиот систем 

— Водечка улога на Сојузот на комунистите 
на Југославија 

10. Општонародна одбрана и општествена само-
заштита ? 

— Уставна концепција на општонародната од-
брана 

— Остварување на општествена самозаштита 
— Поопштестзување на општонародната од-

брана 

П р а в н и и з в о р и и л и т е р а т у р а : 

- Устав на СФРЈ од 1974 година; 
- Едвард Кардељ: „Правци на развојот на 

политичкиот систем на социјалистичкото 
самоуправување". 

В. О С Н О В И НА С И С Т Е М О Т Н А Д Р Ж А В Н А Т А У П Р А В А 
В О С Ф Р Ј 

1; Положбата и улогата на коле ги јадните изврш-
ни органи на собранијата на општествено-по-
ли гичките заедници и на органите на упра-
вата 

— Функции на колегијалните извршни орга-
ни и на органите на управата 

— Образование на органите на управата 

2. Организација на органите на управата 

— Качела на организацијата 
— Општи акти за организацијата и работата 

и систематизацијата на задачите и рабо-
тите 

3. Права, обврски и одговорности на функцио-
нерите и работниците во вршењето на служ-

бата 

— Функционерот кој раководи со органот на 
управата, неговиот заменик, раководечките 
работници и работниците со посебни овлас-
тувања и одговорности 

— Основни обврски и овластувања на работ-
ниците на органите на управата 

4. Средства за работа на органите на-управата 

— Финансирање на органите на управата 
— Начин на стекнување доход на работници-

те во работните заедници на органите на 
управата 

5. Основни самоуправни права, обврски и одго-
ворности на работниците во работните заедни-
ци на органите па управата 

— Самоуправно организирање на работници-
те во работните заедници на органите на 
управата 

— Самоуправни права, обврски и одговорно-
сти на работниците во работните заедници 
на органите на управата 

6. Сојузен извршен совет и сојузни органи на 
управата 

-^ Одговорност на Сојузниот извршен совет 
за работата на Собранието на СФРЈ 

— Состав на 'Сојузниот извршен совет 

7. Сојузни органи на управата и сојузни органи-
зации 

— С О Ј У З Н И секретаријати 
— Сојузни комитети 
— Сојузни управи 
— Сојузни инспекторати 
— Сојузни организации 

8. Положбата, овластувањето и именувањето, од-
носно назначувањето на функционери што ра-
ков,одат со сојузните органи на управата и со 
сојузните организации 

- % 

— Функционери што раководат со раоотата на 
сојузните органи на управата и со сојузни-
те организации 

— Раководејќи работници во сојузните орга-
ни на управата и во сојузните организации 

— Работници' со посебни овластувања и одго-
ворности" во сојузните органи на управата 
и во сојузните организации 

9. Односи на Сојузниот извршен совет и на со-
јузните органи на управата спрема извршните 
совети на собранијата на републиките и из-
вршните совети на собранијата на автономните 
покраини и републичките и покраинските ор-
гани па управата 

— Соработка, известување и договарање 
— Меѓурепублички комитети 

10. Стекнување, утврдување и распоредување на 
доходот во работните заедници на сојузните 
органи на управата и на сојузните организации 

— Финансиски план и завршна сметка 
— Распределба на средствата за лични доходи 

на работниците 
— Загарантиран личен доход 
— Распределба на средствата за заедничка по-

трошувачка 

11. Начин на остварување на самоуправните пра-
ва на работниците во работните заедници на 
сојузните органи на управата 

— Одлучување во работната заедница и во ра-
ботната единица 

— Облици на одлучување на работниците 
— Самоуправни општи акти 
^ Самоуправна контрола 
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П р а в н и и з в о р и 

— Закон за основите на системот на државна-
та управа и за СОЈУЗНИОТ извршен совет и 
сојузните органи на управата; 

— Закон за организацијата и делокругот на 
сојузните органи на управата и на сојузни-
те организации 

В. Р А Б О Т Н И О Д Н О С И Н А Р А Б О Т Н И Ц И Т Е В О Р А Б О Т -
Н И Т Е З А Е Д Н И Ц И Н А О Р Г А Н И Т Е Н А У П Р А В А Т А 

1. Начин на засновање на работен однос во ра-
ботните заедници на сојузните органи на упра,-
вата и на сојузните организации 

— Општи и посебни услови за засновање на 
работен однос 

— Избор на кандидати и известување за из-
борот 

— Право на жалба, односно приговор на од-
луката за избор на кандидати 

— Засновање на работен однос со преземање 
на работници од друг сојузен орган на упра-
вата односно сојузна организација 

— Засновање на работен однос според посебен 
пропис на Сојузниот извршен совет 

— Засновање на работена однос на определено 
време 

— Работа врз основ на договор 
— Стапување на работа во работна заедница 

и распоредување на задачите и работите за 
чие вршење е заснован работниот однос 

— Приправници во сојузните органи на упра-
вата и сојузните организации 

2. Распоредување на работниците во текот на ра-
ботата ^ 

— Распоредување на работниците на други за-
дачи и работи што одговарат на стручната 
подготовка и искуство-привремеио и трајно,' 
услови за распоредување 

— Распоредување на работниците на други за-
дачи и работи за кои се бара пониска струч-
на подготовка и покусо работно искуство 

3. Траење и распоред на работното време 

— Неделно работно време во смени 
— Скратено работно време 
— Работа подолга од полното работно време 

5. Одговорност на работникот 

— Дисциплинска одговорност на работникот 
поради повреда на работната должност 

— Потешки повреди на работната должност 
— Полесни повреди на работната должност 

Мерки за потешки и полесни повреди на 
работната должност 

— Застареност на водење на постапка за утвр-
дување на'одговорноста на работникот 

— Привремено оддалечување на работникот 
од работа 

— Материјална одговорност на работникот 

6. Стручно образование на работникот 

— Права и обврски на работникот во поглед 
на стручното образование на работниците 

— Обврска на полагање на стручен односно 
дополнителен испит 

7. Престанок на работниот однос 

— Основи на престанок на работниот однос 
—- Престанок на работниот однос по сила на 

закон 
— Права на работниците во случај на укину-

вање на задачите и работите и укинување 
на органот 

8. Заштита на правата на работникот 

— Право на приговор и жалба против одлу-
ките и решенијата со кои се одлучува за 
правата на работниците 

— Право на заштита на самоуправните права 
- преку судот на здружениот труд и другите 

надлежни органи 

П р а в н и и з в о р и 

— Закон за основите на системот на државна-
та управа и за Сојузниот извршен совет и 
сојузните органи на управата 

Г. У П Р А В Н А П О С Т А П К А И У П Р А В Е Н С П О Р 

1. Управна постапка 

— Основни начела за општата управна по-
' стапка 

— Двостепеност на управната постапка 

2. Управен спор 4. Одбори и отсуства 

— Одмор во текот на дневната работа 
— Дневен одмор помеѓу два работни дена ед-

ноподруго 
— Одмор во денови на празници на СФРЈ и 

на празници на републиката, односно авто-
номната покраина на чија територија ра-
боти работникот 

- - Годишен одмор на работникот 

— Поим на управниот спор 
— Поим на управниот акт 

3. Прекршоци 

— Поим на прекршок 
— Прекршочни казни: вид и големина, овлас-ч 

тени органи за пропишување на казна 
— Обнова на прекршочната постапка 
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П р а в н и и з в о р и : 

— Закон за општзта управна постапка 

— Закон за управните спорови 4 

д . К А Н Ц Е Л А Р И С К О Р А Б О Т Е Њ Е 

— Значењето и улогата на канцелариското ра -
ботење за работата на органите и органи-
зациите и за заштита на запазување на до- , 
кументите за потребите на нивните творци 
и за потребите на општеството во целост 

— Основни начела — правила на канцеларис-
кото работење: едноставност, прегледност, 
точност, експедитивност, еднообразност, еко-
номичност, рационалност и будност 

— Дефиниции на основните поими на канце-
лариското и архивското работење: акт, при-
лог, предмет, досие, обвивка, фасцикла, ре -
гистратурски материјал, архивски депо ли-
ста на категории на регистратурски мате-
ријал со рокови за чување, одбирање на ар-
хивска граѓа, ослободување од безвреден 
регистратурски материјал 

— Основни процеси на канцелариското рабо-
тење во потесна смисла, кои се и со што се 
регулиран^ 

— Основни евиденции за предметите и актите 
и нивни карактеристики (деловодник, кар-
тотека) 

— Помошни евиденции за предметите и акти-
те и обврски на обработуваните на предме-
тите во однос на евиденцијата (интерна до-

ставна книга, книга на примена пошта на 
личност и др.) 

— Основни правила на административно-тех-
ничка обработка на акти: редослед на ре-
шавање, составување на службени забе-
лешки, подготвување за потпис и сл. 

— Враќање на решени предмети на писарни-
цата на архивирање и за роковник, Обврс-
ки на обработуваните на предметите кога 
предметот или актот и се враќа на писар-
ницата 

— Начин на изработка на листата на- катего-
рии на регистратурскиот материјал со ро-
кови за чување: кој ја работи листата, еле-
ментите на листата, начинот на употреба 
на листата и значењето на листата за кан-
целариско и архивско работење 

— Користење на предметите и актите од ар-
хивата, писарницата или архивското дело 

— Обврска на органите и организациите спре-
ма архивската граѓа и регистратурскиот м а -
теријал што го создаваат или имаат според 
Законот за Архивот на Југославија 

П р а в н и и з в о р и : 

— Закон за Архивот на Југославија 
— Уредба за канцелариското работење на СО-

ЈУ зните органи на управата и сојузните ор-
ганизации 

— Упатство на организацијата и начинот на 
канцелариското работење на сојузните ор-
гани на управата и сојузните организации. 

235. . 

Врз основа на член 52 од Уредбата за стручното образование на работниците во с о ј у з н и т ^ о р -
гани на управата' и во сојузните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/80), сојузниот секретар 
за правосудство и организација на сојузната управа пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН, ОДНОСНО ДОПОЛНИТЕЛЕН ИСПИТ ВО СОЈУЗ-

НИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И ВО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1 Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат обрасците и содржината на пријавата за полагање на стру-

,чен и дополнителен испит, записниците на испитните комисии за текот на полагањето на стручниот, 
односно дополнителниот испит и уверенијата за положените испити, како и образецот и содржина-
,та на евиденцијата што ја водат сојузните органи на управата и сојузните организации за лицата 
1пто полагале стручен, односно дополнителен испит. 

Член 2 
Обрасците од член 1 на овој правилник се: 
1) Пријава за полагање на стручен, односно дополнителен испит 
- Образец СИ-1; 
2) Записник за текот на полагањето на стручниот, односно дополнителниот испит 
— Образец СИ-2; 
3) Уверение за положениот стручен, односно дополнителен испит 
- Образец СИ-З; 
4) Евиденција за полагањето на стручниот, односно дополнителниот испит 
— Образец СИ-4. 

Член 3 
Кон пријавата за полагање на стручен, односно дополнителен испит до сојузниот орган на уп-

равата, односно до сојузната организација во која е формирана испитна комисија се доставуваат: 
а) за приправници: 
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— програма на посебниот дел на стручниот испит, 
- заверен дневник на стручната обука, 
б) за работниците што полагаат дополнителен испит — пропишано градиво за полагање на до-

полнителен испит. 

Член 4 
Обрасците од член 2 на овој правилник се отпечатени кон овој правилник и претставуваат не-

гов составен дел. 

' Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот, ден ед денот на објавувањето во „Службен лист на 

СФРЈ". 

Бр. 01-160/1 
31 март 1981 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
правосудство и организација 

на сојузната управа, 
Лука Бановиќ, с. р. 

Образец СИ-1 

П Р И Ј А В А 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН, ОДНОСНО ДОПОЛНИТЕЛЕН ИСПИТ 

(назив на сојузниот орган на управата, односно на сојузната организација во која кандидатот е вработен) 

Се пријавувам за полагање на стручен — дополнителен испит за извршување ^ 

(назив — вид на задачите и работите за кои кандидатот се оспособува, односно на кои работи) 

Испитот го пријавувам: 
— според Програмата на општиот дел на стручниот испит, што го пропиша сојузниот секретар 

за правосудство и организација на сојузната управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/81); 
— според Програмата на посебниот дел на стручниот испит, што го пропиша 

(името на функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата, односно, со сојузната органи-
зација во која кандидатот е вработен) 

— од градивото за полагање на дополнителен испит, што го пропиша 

(името на функционерот КОЈ раководи со сојузниот орган на управата, односно, со сојузната организа-
ција во која кандидатот е вработен) 

За себе ги давам следните ,податоци: 

1) Презигле и име 

2) ден, месец и година на раѓањето, 
општина, СР и САП 

место, 

3) број на личната карта и кој ја издал 

4) школска подготовка 

5) испитот го полагам ПРВПАТ ВТОРПАТ 

испитот сакам да го полагам во о; испитот сакам да го полагам во периодот од -— до 

Потпис на кандидатот, 
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Образец СИ-2 

(назив на сојузниот орган на управата, односно на 
сојузната организација во која е формирана испит-

на комисија) 

З А П И С Н И К 
ЗА ТЕКОТ НА ПОЛАГАЊЕТО НА СТРУЧНИОТ, ОДНОСНО ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИСПИТ 

Пред испитната комисија за полагање на стручен — дополнителен испит, формирана со Решение 

(име на функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата, односно со сојузната организа-
ција во која е формирана комисија) 

бр. од 19 година 

Стручен испит — дополнителен испит 

ПОЛАГА , роден-а , 
(презиме и име на кандидатот), (ден, месец и година на раѓањето) 

вработен во ; 

(назив на сојузниот орган на управата, односно на сојузната организација во која кан-
дитатот е вработен) 

За вршење на 
(назив — вид на задачите и работите за кои кандидатот се оспособува, односно на 

кои работи) 

Стручниот, односно дополнителниот испит се полага: 
— според Програмата на општиот дел на стручниот испит, што го пропиша со,-јузниот секретар 

За правосудство и организација на сојузната управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/81); 
— според Програмата на посебниот дел на стручниот испит, што го пропиша: 

(името на функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата, односно со сојузната организа-
ција во која кандидатот е вработен) 

— од градивото за полагање на дополнителен испит, што го пропиша: 

(името на функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата, односно со сојузната организа-
ција во која кандидатот е вработен) 

Писмена задача — практична работа беше: 

Усниот испит кандидатот го полага на ден : 19 година. 

Испитот започна во часот. 

На усниот испит на кандидатот му се поставени следните прашања: 

По завршениот устен испит, испитната комисија ги оцени одговорите на кандидатот со оцена: 

1) 
(„положил" — „не положил") 
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2) Кандидатот се упатува на поправен испит од градивото: 

на ден 19 година во часот, што 
кандидатот го прима на знаење и го потврдува со СВОЈОТ ПОТПИС. 

П О Т П И С на кандидатот, 

Усниот испит е завршен во часот 

Записничар, ' Претседател на 
„ ^ „ ^ ^ „ ^ - Испитната комисија, 

Образец СИ-З 

(назив на сојузниот орган на управата, односно на 
сојузната'организација во која е формирана испит-

на комисија) 

Број : 
Датум: 19 година 

Врз основа на член 33 од Уредбата 'за стручното образование на работниците во сојузните ор-
гани на управата и во сојузните организации („Службен лист на СФРЈ' ' , бр. 26/80) се издава 

У В Е Р Е Н И Е 
ЗА ПОЛОЖЕНИОТ СТРУЧЕН,. ОДНОСНО ДОПОЛНИТЕЛЕН ИСПИТ 

вработен-а во ^ 
(име и презиме на кандидатот) 

(назив на сојузниот орган на;управата, односно на сојузната организација во која кандидатот е вработен) 

ПОЛОЖИЛ-А на ден 19 година, стручен испит — дополнителен испит за вршење 

(назив — вид на задачите и работите за кои кандидатот се оспособува, односно на кои работи) , 

Стручен, односно дополнителен испит кандидатот полагал: 
— според Програмата на општиот дел на стручниот испит, што ја пропишал сојузниот секретар 

за правосудство и организација на сојузната управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/81), 
— според Програмата на посебниот дел на стручниот испит, што ја пропишал: 

(името на функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата, односно со сојузната организа-
ција во која кандидатот е вработен) 

I 
— од градивото за полагање на дополнителен испит, што го. пропишал: ^ 

(името на функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата, односно со сојузната организа-
цијата во која кандидатот е вработен) 

пред Испитната комисија формирана со решение бр. " од -

(името на функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата, односно со сојузната организа-
ц и и во која е формирана Испитна комисија) 1 , 

Претседател на 
(Испитната комисија,. 

М. П. 
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Образец СИ-4 

236. 

Врз основа на член 221 став 2 од Законот за ос-
новите на безбедноста на сообраќајот на патиштата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/80). сојузниот се-
кретар за внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗНАЦИТЕ ШТО НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО СО-
ОБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ИМ- ГИ ДАВААТ 

ОВЛАСТЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат знаците 

што на учесниците во сообраќајот на патиштата 
им ги даваат овластените лица со раце, со положба 
на телото и со звучни и светлосни знаци. 

Член 2 
Знаците што овластените лица ги даваат со 

раце и со положба на телото за 'учесниците во со-
обраќајот ги имаат следните значења: 

1) рака подигната вертикално со отворена ша-
ка — значи задолжително запирање на сите вози-
ла. Ако тој знак е даден на раскрсница, значи заб-
рана за. поминување на возилата, освен за оние 
возила што, во моментот кога овластеното лице ќе 
ја подигне раката, не можат на безбеден начин да 
се запрат, а за пешаците — забрана на поминува-
ње, освен за оние пешаци кои веќе започнале да 
го преминуваат коловозот. Ако знакот е даден на 
отворен пат, тој го има наведеното значење само 
кога овластеното лице се наоѓа на коловозот; 

2) рака хоризонтално испружена со отворена 
шака — значи забрана на поминување за сите уче-
сници во сообраќајот чијашто насока на движење 
ја сече насоката на и с л у ж е н а т а рака;; 

3) бавно мавтање со хоризонтално испружена 
рака горе-доле со отворена шака Свртена кон доле 
— значи дека возачот во чијашто насока се дава 
тој знак треба да ја намали брзината на движење-
то на возилото; 

4) хоризонтално испружена рака со отворена 
шака и кружно движење на подлактигдата и на 
шаката од десно кон лево — з-начи дека возачот, 
во чијашто насока се дава овој знак, треба да го 
забрза движењето на возилото; 

5) хоризонтално испружена рака со дланка на 
отворена шака насочена кон определено возило — 
значи дека возачот на тоа возило е задолжен да 
го запре возилото со кое- управува; 

6) тело во нормален стоечки став или тело во 
ист став со раце хоризонтално испружени — озна-
чува дека возилата што доаѓаат од правецот во 
кој е свртен грбот, односно градите на овластеното 
лице мораат да се запрат, а возилата кои доаѓаат 
од бочните страни на тоа лице имаат' право ,на по-
минување. 

Кога сообраќајот е запрен со знакот од точ. 1 
односно 6 став 1 на овој член, на одделни учесни-
ци во со-обраќајот може со знакот од точка 4 став 
1 на овој член да им се дозволи натамошно дви-
жење ако тоа обезбедува побрзо одвивање „на со-
обраќајот. 

Знаците од точ. 3 до 5 став 1 на овој член мо-
жат да се даваат и од возило. 

Член 3 
Ако СО знаци се регулира сообраќајот на раскр-

сница, знаците од член 2 став 1 точ, 1, 2 и б на 
овој правилник може да ги дава само овластено 
лице кое се наоѓа во средиштето на раскрсницата. 

Ако на една раскрсница се наоѓаат пове!^ ов-̂  
ластени лица кои помагаат во регулирањето на! 
сообраќајот, знаците што ги даваат тие лица мо-
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раат да бидат усогласени со знаците што ги дава 
овластеното лице кое се наоѓа во средината на ра-
скрсницата. 

По исклучок од став 1 на овој член, ако со тоа 
поефикасно би се регулирал сообраќајот, знаците 
од член 2 став 1 точ. 1, 2 и 6, на овој правилник 
може да ги дава и овластено лице кое се наоѓа на 
раскрсницата под услов-тоа лице да можат лесно 
да го забележат сите учесници на кои им се наме-
нети знаците. 

Ако на раскрсницата се наоѓаат повеќе овлас-
тени лица, знаците што ги даваат тие лица мораат 
меѓусебно да бидат усогласени. 

Член 4 
За давање на знаците од член 2 став 1 точ. 1 

до 5 од овој правилник може да се користи табли-
чка, односно палка за регулирање на сообраќајот. 

Табличката за регулирање на сообраќајот има 
облик на круг со пречник најмалку 12 с т , Осно-
вата на табличката е во жолта боја, со црвен раб, 
со широчина најмалку 2 см. 

Табличката за регулирање на сообраќајот мора 
да биде провлечена со рефлектирачка материја, а 
може да биде регулирана и така што да мож:е да 
се осветли со сопствен извор на светлина. 

Палката за регулирање на сообраќајот наиз-
менично е обоена со жолта и црвена боја и мора 
да биде осветлена со сопствен извор на светлина 
или превлечена со соодветна рефлектирачка ма-
терија. 

Член 5 
Звучните знаци се даваат со посебен уред за-

давање на звучни знаци на моторното возило или 
-со писателка, 

Звучниот знак што се дава со посебен уред на 
моторното ЕОЗИЛО се состои од низа тонови со раз -
лични височини (завивачки звук). 

Член 6 
Звучните знаци што се даваат со посебен уред 

за давање на звучни знаци на моторното возило 
се употребуваат само во комбинација со светлосни-
те, знаци од член 9 став 1 точка 1, 2 и 3 на овој 
правилник и имаат значење на соодветниот светло-
сен знак со кој се даваат. 

Звучните знаци со пишталка се применуваат 
само во комбинација со знаците што се даваат со 
раце, и тоа само кога овластеното лице се наоѓа 
надвор од возилото. 

Член 7 
Звучните знаци што се даваат со пишталка ги 

имаат следните значења: 
1) едно кратко пиштење — значи повик на 

учесниците во сообраќајот што ќе го чујат да^ го 
свотат вниманието кон овластеното лице кое со по-
мош на соодветниот знак ќе изрази определено ба-
рање; 

2) повеќе едносподруги кратки пиштења — зна-
чи дека некој од учесниците во сообраќајот поста-
пил спротивно на барањето изразено со помош на 
дадениот знак, на правилата на сообраќајот или на 
поставените сообраќајни знаци; 

3) едно долго пиштење дадено. истовремено со 
вертикално крената рака со отворена шака —' има 
значење на знакот од член 2 став 1 точка 1 на овој 
пр,авилник. 

Звучниот знак од точка 1 став 1 на овот член 
се употребува само при регулирање на сообраќа-
јот на раскрсниците. 

Ако е даден звучниот знак од точка 2 став Ј 
на овој член, сите учесници во сообраќајот кои ќе 
го чујат ваквиот знак- се должни со набљудуваше 
на овластеното лице да се известат дали тој знак: 
се однесува на нив. Напоредно со давањето на тој 
знак, овластеното лице е должно да покаже на кој 
учесник во сообраќајот дадениот знак се однесува 
и што е должен тој да стори. 

Член 8 
Во вршење 1 на контролата и регулирањето на 

сообраќајот, овластените лица можат да даваат и 
св,етлосни знаци. 

Светлосните знаци се даваат со посебни уреди 
за давање на светлосни знаци на моторното вози-
ло или со средства што рачно' се користат (фенер, 
батериска ламба и сл.)/ 

Член 9 
Светлосните знаци што се даваат со посебен 

уред за давање на светлосни знаци на моторното 
возило ги имаат следните значења: 

1) две трепкави светла, од кои едното е во сина ' 
а другото во црвена боја, кога наизменично се па -
лат на посебните моторни возила од член 119 на 
Законот за основите на безбедноста на сообраќајот 
на патиштата — значат обврска за возачот кој ќе 
ги сретне тие моторни возила или возила што се 
под придружба, или кога ќе го стасаат тие возила 
-г- да се запре, строго да се придржува кон наред-
бите што му ги даваат лицата од придружбата, а 
движењето да го продолжи дури откако сите во-
зила под придружба ќе поминат, да им отстапи пр-
венство на поминување на тие возила и да не ги 
престасува, како и обврска за пешаците, заради 
пропуштање на тие моторни возила,4 да се тргнат 
од коловозот; 

2) две трепкави или ротациони светла во сина 
боја на возилото од член 120 став 3 од Законот за 
основите на безбедноста на сообраќајот на патиш-
тата што обезбедува поминување на едно возило 
или на колона возила што се движи зад него -н 
значат обврска за возачот да обрне внимание и на 
возилата на кои им се обезбедува поминување, да 
ги пропушти и, по потреба, да го запре своето во-
зило додека не поминат тие возила, а за пешаци-
те обврска да се оддалечат од коловозот додека 
тие возила или колона на возила не поминат; 

3) едно трепкаво или ротационо светло во сина 
боја на возилото со право на првенство на помину-
вање — означува обврска за возачот кој ќе го ви-
ди тоа светло, освен за возачот на возило под 
придружба, да му отстапи првенство на поминува-
ње на возилото од кое се дава тој знак и, по пот-
реба, да го запре своето возило додека тоа возило 
не помине, а за пешаците — обврска, заради про-
пуштање на тоа возило, да се тргнат од коловозот; 

4) светлосниот знак „Стоп-милиција" што се 
наоѓа на возилото на органите за внатрешни рабо-
ти — означува обврска за возачот на возилото, што 
се наоѓа непосредно зад возилото кое го дава свет-
лосниот знак, да го запре своето возило. 

Светлосните знаци од точ. 1 до 3 став 1 на овој 
член се поставуваат така што да се видливи за 
учесниците во сообраќајот на кои тие идо се наме-
нети. 

Светлосниот знак од точка 3 став 1 на овој 
член, кога се дава на возило што стои на колово-
зот, значи обврска за возачите да ја намалат брзи-
ната на движењето на своето возило, а по потреба 
и да го запрат и да постапуваат по наредбите на 
овластените лица. 

Светлосниот знак „Стоп-милициј а" се наоѓа на 
задната лева страна на возилото, на табличка во 
црвена боја чиишто димензии се 35 X 15 с т . 
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Член 10 
Светлосниот знак што се дава со средства што 

се користат рачно (фенер, батериска ламба и сл.) 
е постојано црвено светло, со кое овластеното лице 
мавта вертикално на надолжната оска на патот. 
Тој знак значи обврска за возачот да го.запре во-
зилото што се движи на делот од патот каде што 
се дава тој светлосен знак. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила на 1 мај 1931 година. 

Бр. 344-8-2/13 
20 април 1981 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи 

Фрањо Херлевиќ, с. р. 

237. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 39/74), сојузниот сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ЛИСТОТ »ТНЕ Т1МЕЅ« 

Се забранува внесувањево и растурањето во 
'Југославија на листот »The Times« број 60.886 од 
26 март 1981 година, кој излегува на англиски јазик 
во Лондон, Велика Британија. 

Бр. 650-1-32 /495 
10 април 1981 година 

Белград 
Заменик-сојузен 

секретар за 
внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с. р. 

238. 

Врз основа на член 36 став 1 точк,а 2 од Законот 
за здравствената исправност на животните намир-
ници и на предметите за општа употреба („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 55/78), во согласност со со-
јузниот секретар за пазар и општи стопански 
работи и со Сојузниот комитет за земјоделство, 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална 
заштита пропишува 

„Иситнетб (мелено) сурово месо, обликувано! 
иситнето (мелено) сурово месо и ко габа сите за пече-
ње не смеат да содржат: коагулаза на позитивна 
стафилокока во ,ОД Б и протеуе видови во 0,01 ЕЈ, 
Бројот на микроорганизми^ не смее да биде пого-
лем од 3,000.000 во 1 б " 

Член 2 
Член 38 се менува и гласи: 
„Полните чоколади во плочки, полнетите чоко-

лади и чоколадните десерти, нугатот, марципанот, 
локумот, индустриски произведени и пакувани ко-
лачиња и други производи од тој вид не смеат да 
содржат во ОД протеус видови и ЕѕсћепсМа 
соН, а во еден Ѕ' повеќе од 30.000 микроорганизми:, 
повеќе од 1.000 аеробни и спорогени бактерии и по-
веќе од 1.000 квасед и мувла." 

Член 3 
Член 59 се менува и гласи: 
„Ако намирниците од чл. 5, б, 13 до 15, 18, 20, 

25, 26, од член 27 точ. 1 и 2 од член 35 ст. 2 и 3 од 
овој правилник во поглед на микробиолошката ис-
правност не одговара на условите пропишани со 
овој правилник, освен на условите предвидени во 
одредбите за содржината на салмонела бактерии, 
коагулази на позитивни стафилококи и сулфитоое-

^ дуцирачки клостридии, а имаат непроменети огга-
-нолептички особини, тие можат да се обработуваат, 
односно употребуваат како суровини за п р о и з в о д -
ство на други намирници под следните услови: 

1) намирниците од чл. 5, 6 и 13 до 15 на овој 
правилник — ако термички се обработат на темпе-
ратурата од најмалку 70оС во центарот на произ-
водите; 

2) намирниците од чл. 18, 20, 25 и 26 став 2 од 
овој правилник — ако термички се обработат на ј -
малку на температура на пастеризација; 

3) намирниците од член 28 став 1 на овој пра-
вилник — ако се употребат како суровина за про-
изводство на масло; 

4) намирниците од член 27 точ. 1 ' и 2 на овој 
правилник — ако се употребат како суровини за 
производство на топени сирења или ако термички 
се обработат најмалку на температура на паетери-
зација; 

5) намирниците од член 35 ст. 2 и 3 на овој пра-
вилник — ако се употребат како суровини за про-
изводство на тестенини. 

Намирниците од став 1 на овој член можат да 
се обработуваат, односно употребуваат како суро-
вини за производство на други намирници само о 
организациите на здружен труд кои ги исполну-
ваат пропишаните услови за термичка обработка, 
односно за производство на намирници, и тоа под 
контрола на надлежните органи на инспекцијата," 

Член 4 
Член 60 се брише. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2118 
31 март 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и 

социјална заштита, 
Светозар Пеновски, с. р. 
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239. 

Врз основа на член 56 став 1 до 4 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ (ХОМОЛО-
ГАЦИЈА) НА ПРОТИВЕКСПЛОЗИОИО ЗАШТИ-
ТЕНИ ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕДИ ШТО СЕ НАМЕНЕ-
ТИ ЗА УПОТРЕБА ВО ПРОСТОРИ ЗАГРОЗЕНИ 

ОД ЕКСПЛОЗИВНИ СМЕСИ 

1. На задолжително атестирање (хомологација) 
се подложни прот ивексплозивно. заштитените елек-
трични уреди што се наменети за употреба во про-
стори загрозени од експлозивни гасови, парен и за-
пални течности, класифицирани според југословен-
скиот стандард ЈХЈЅ М.Ѕ8.011 и од запални правови 
(во натамошниот текст: експлозивни смеси), како и 
противексплозиоко заштитени електрични уреди 
што се наменети за употреба на места на кои се ра-
кува со запални материи во облик на гас, пареа, 
наѓ личка, прав, влакна или режанки, како и на ме-
ста каде што таквите запални материи, се произве-
дуваат, складираат, распределуваат или користат. 

2. На испитување се подложни противексплозио-
но заштитените електрични уреди од точка 1 на 
овс,а наредба, ка ј кои посебно се испитуваат след-
ните карактеристики: 

1) непробивен оклоп; 
2) заштита преку зголемена сигурност; 
3) заштита преку самосигурност; 
4) заштита со полнење со цврст материјал; 
5) заштита со потопување во течност; 
6) заштита со полнење со песок; 
7) други видови противексплоЗиона заштита што 

овозможуваат безбедна работа на уредите; 
8) напрегнување на елементите на уредите пора-

ди дејството на противексплозиона заштита; 
9) отпорност на надворешен механички удар; 
10) термичка постојаност на елементите на уре-

дите; 
11) стабилност на исполнетоста помеѓу два мате-

ријала со различна термичка отпорност и термичка-
та отпорност на таа исполнетост; 

12) состав на надворешното Куќиште изработено 
од лесни материјали во поглед на дозволеното ко-
личество на магнезиум во таквите легури; 

13) постојаност и отпорност на материјалите од 
кои се изработени елементите на уредот на клима-
тските услови и влијанието на околината во која 
уредот треба да работи; 

14) отпорност на уредот врз влијанието на агре-
сивната атмосфера (корозија и сл.) во која уредот 
треба да работи. 

3. Основните барања за сите противексплозионо 
заштитени електрични уреди и нивните елементи, 
на кои мораат да им одговараат овие уреди и еле-
менти, се утврдени со југословенскиот стандард 
ЈХЈЅ И.Ѕ8 011. 

Посебните барања за одделни видови против-
експлозиона заштита на уредите од точка 1 на оваа 
наредба и за нивните елементи се утврдени со југо-
словенските стандарди: 

1) југословенскиот стандард Ј1ЈЅ ЈЅГ.Ѕ8.101 — Про-
тивексплозиска заштита. Непробоен оклоп. Општи ' 
и технички услови; 

2) југословенскиот стандард Ј1ЈЅ М.Ѕ8.201 - Про-
тивексплозиска заштита. Вид на заштитата — Зго-
лемена сигурност. Општи и технички услови; 

3) југословенскиот стандард Ј1ЈЅ М Ѕ8.301 - Про-
тивексплозиска заштита. Самосигурност; 

4) југословенскиот стандард Ј1ЈЅ ГО.Ѕ8.401 - Про-
тивексплозиска заштита. Полнење со цврсти мате-
ријали; 

5) југословенскиот стандард Ј1ЈЅ К.Ѕ8.501 - Про-
тивексплозиска заштита. Потопување во течност; 

6) југословенскиот стандард Ј1ЈЅ ХѕГ Ѕ8.С01 — Про-
тивексштозиска заштита. Надпритисок; 

7) југословенскиот стандард ЈТЈЅ ЗЅГ.Ѕ8.701 - Про-
тивексплозиска- заштита. Полнење со песок. 

4. Испитувањето на уредите од точка 1 на оваа 
наредба опфаќа: 

1) проверка на документацијата што ја опреде-
лува протртексплозиската заштита на уредот и на 
неговите составни елементи и усогласеноста на мо-
страта на уредот со оваа документација; 

2) утврдување на сообразноста на мострата на 
уредот и на неговите составни елементи со барања-
та, условите и карактеристиките, пропишани со ју-
гословенските стандарди. 

5. Испитување на карактеристиките на уредот 
од точка 1 па оваа наредба се врши на начин опре-
делен со југословенскиот стандард Ј1ЈЅ И Ѕ8.011 и 
со југословенските стандарди за примена на видот 
на противексплозионата заштита, и тоа: 

1) југословенскиот стандард Ј1ЈЅ К.Ѕ3.121 -
Противексплозиска заштита. Непробивен оклоп. 
Испитување; 

2) југословенскиот стандард Ј1ЈЅ 1ЅГ.Ѕ8.221 — 
Противексплозиска заштита. Вид на заштитата — 
Зголемена сигурност. Испитувања; 

3) југословенскиот стандард ЈХЈЅ 1ЅГ.Ѕ8.321 -
Противексплозиека заштита. Испитување на само-
еигурносни и придружени уреди; 

. 4) југословенскиот стандард Ј1ЈЅ Н.Ѕ8.421 - ^ 
Противексплозиска заштита. Испитување на елек-
трични уреди во заштитата со надпришсок; 

5) југословенскиот стандард ЈТЈЅ ЗЅГ.Ѕ8.521 - ^ 
Противексплозиска заштита. Испитувања на елек-
трични уреди што се заштитени со потопување во 
течност; 

6) југословенскиот стандард ЈТЈЅ КГ.Ѕ8.621 - -
Противексплозиска заштита. Испитување на елев:--
трични уреди во заштитата со натпритисок; 

7) југословенскиот стандард ЈХЈЅ Н.Ѕ8.721 - л 
Противексплозиска заштита. Испитување на елек-
трични уреди што се заштитени со полнење со' 
песок; 

6. Мострата, односно мострите за испитувања 
на типот или за поединечни испитувања на противи 
експлозионо заштитените електрични уреди о^ 
точка 1 на оваа наредба се подготвуваат на начин 
определен со југословенските стандарди од точка 3 
на оваа наредба. 

Земањето мостри го врши организацијата овлѕС^ 
стена за испитување на противексплозионо" зашти-ѕ 
тените електрични уреди. 
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Избор на мострите се врши од произведеното 
количество на противексплозионо заштитени елек-
трични уреди на тој начин што се земаат мостри 
со нај неповолна изведба со примената на против^ . 
експлозиона заштита. 

Организацијата овластена за испитување на 
противексплозионо заштитените електрични уреди 
може од подносителот на барањето за испитување на 
таквиот ред да ги бара резултатите од неговото ис-
питување за избраните мостри. 

7. Постапката на испитувањето на типот и на 
поединечните испитувања на прогивексплозионо 
заштитените електрични уреди во однос на сигур-
носта се спроведува според југословенскиот стан-
дард ЈТЈЅ А.К2.003 - Постапка на испитување за 
атестирање и знак на квалитетот — Постапка I — 
Испитување на типот на производот. 

Противексплозионо заштитените електрични 
уреди од домашно сериско производство се исп,иту-
ваат според југословенскиот стандард Ј1ЈЅ А.К2.003 
— Постапка III. 

Поединечни противексплозионо ' заштитени 
електрични уреди од домашно производство се ис-
питуваат според југословенскиот стандард 
ЈТЈЅ А К2.С03 - Постапка VII. 

Противексплозионо заштитени електрични уре-
ди од увоз се испитуваат според југословенскиот 
стандард Ј1ЈЅ А.К2 003, и тоа ако се се во праша-
ње противексплозионо заштитени електрични уреди 
што доаѓаат во партии — по Постапката VI, а ако се 
во прашање такви поединечни уреди — по Пос-
тапката VII, Притоа наместо документацијата за 
производството на овие уреди м о ^ а т да се корис-
тат исправите и извештаите за испитувањето на 
овластената испитна организација на земјата на 
производителот, под услов соодветните прописи на 
земјата на производителот да се во согласност со 
југословенските стандарди за применетиот вид на4 

соодветната противекеплозиона заштита. 
8. Организацијата на здружен труд, кон бара-

њето за атестирање (хомологација) што го подне-
сува до Комисијата за противексплозионо заштите-
ните електрични уреди на Сојузниот завод за стан-
дардизација (Ѕ-комисијата) ги доставува следните 
податоци: 

1) основни технички податоци за противекспло-
зионо заштитениот електричен уред; 

2) краток опис на противексплозионо заштите-
ниот електричен уред, а особено на елементите на 
противексплозионата заштита; 

3) техничка документација за изведба на про-
тивексплозионата заштита на тој уред, што со-
држи: 

— главен монтажен нацрт на уредот или спе-
цификација на цртежот и елементите, 

— цртежи на сите детали и елементи на про-
тивексплозионата заштита, 

— податоци за карактеристиките утврдени со 
југословенските стандарди за употребениот мате-
ријал, . - 9 

— упатство за работа на противексплозионо за-
штитениот електричен уред. 

Кога се поднесува барање за атестирање (хомо-
логација) на првиот противексплозионо заштитен 
електричен уред според видот на противексплозио-
лата заштита, кон него се прилага и извештајот за 
испитувањето на тој уред. 

9, По приемот на барањето за атестирање (хо-
мологација) на противексплозионо заштитениот 
електричен уред, Сојузниот завод за стандардиза-
ција врши проверка на документацијата приложе-
на кон барањето и ги утврдува условите за избор 
на мостри, врз основа на кои организацијата овла-
стена за испитување врши избор на мострите и го 
спроведува испитувањето на ТОЈ уред. 

Организацијата овластена за испитување на 
противексплозионо заштитените електрични уреди 
до С О Ј У З Н И О Т завод за стандардизација доставува 
извештај за испитувањето со резултатите на испи-
тувањето. 

10. Извештајот за испитувањето на противекс-
плозионо заштитениот електричен уред што е про-
изведен во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија ги содрлси следните податоци: 

1) основни технички податоци за уредот; 
2) податоци за резултатите од испитувањето 

искажани во класификацијата со оглед на: 
- видот на противексплозионата заштита и ка -

тегоријата за самосигурност врз основа на кои се 
испитуваат: подрачјето, групата на гасови, темпе-
р а т у р а т а класа, резултатот на ИП заштита, меха-
ничките особини, техничките особини и посебни 
мерки ако се бара означување со знакот „X"; 

3) краток опис на противексплозионо заштите-
ниот електричен уред, а особено на неговите еле-
менти; 

4) податоци за граничните услови за одржува-
ње на пропишаниот степен на сигурност; 

5) податоци за посебните услови за употреба на 
противексплозионо заштитениот електричен уред; 

6) посебни забелешки, ако ги има; 
7) место и датум на издавањето на извештајот 

за испитувањето. 
И. Извештајот за испитување на противекс-

плозионо заштитен електричен уред произведен во . 
странство, покрај податоците од точка 10 на оваа 
наредба, ти содрлш и следните податоци: 

1) податоци за испораката (назив на противекс-
плозионо заштитениот електричен уред; видот и 
конструкцијата — типот; производителот; испора-
чувачот односно увозникот; земјата на потеклото; 
бројот и датумот на заклучокот; бројот и датумот 
на договорот; бројот и датумот на фактурата; бро-
јот на царинската декларација; местото и датумот 
на пристигањето на стоките; превозникот-шпеди-
терот; начинот на пакувањето; Транспортното сред-
ство и количеството); 

2) податоци за земањето мостри (датз^мот и мес-
тото на земањето на мострите, потписот на работ-
никот кој ги зел мострите). 

12. Заглавието на извештајот за испитувањето 
ги содржи: фирмата, односно називот на организа-
цијата овластена за испитувањето, како и бројот 
на решението за овластувањето и датумот на него-
вото издавање. 

Извештајот за испитувањето мора да биде за -
верен со потпис на овластениот работник на орга-
низацијата овластена за испитувањето и со нејзин 
печат. 
^ 13. За противексплозионо заштитените елек-

трични уреди, за кои ќе се утврди дека ги испол-
нуваат пропишаните услови, Сојузниот завод за 
стандардизација издава атест, кон кој се прилага 
еден примерок од извештајот за испитувањето со 
резултатите од испитувањето на тој уред, 
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14. Издадениот атест за ист тип противекспло-
зионо заштитен електричен уред што и понатаму 
се про-изведува, важи три години од денот на изда-
вањето. Се смета дека противексп,дозиопо заштите-
ниот електричен, уред е снабден со важечки атест 
без оглед на датумот на продажбата, ако е произ-
веден во рокот на важењето на атестот. 

Важноста на издадениот атест престанува кога 
на атестираниот тип на противексплозионо зашти-
тениот електричен уред ќе се извршат измени во 
конструкцијата што можат да влијаат врз пропи-
шаните карактеристики во поглед на противекс-
п л изменат а заштита. Во тој случај производителот 
мора за извршените измени да го извести С-ојузни-
от завод за стандардизација заради повторно атес-
тирање (хомологациЈа) на тој уред. 

15. Прбтивексплозионо заштитениот електричен 
уред за КОЈ е издаден атест производителот, однос-
но увозникот го означува со атестен знак. 

Означувањето со атестен знак се врши на по-
себна плочка прицврстена на начинот определен 
во југословенскиот стандард JUS ЛЅГ.Ѕ3.011 или со 
втиснување, односно со одливок врз тој уред и со 
елементи на тој уред, при што големината „В" од 
точка 4 на Наредбата за изгледот и употребата на 
атестниот знак („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/79) 
изнесува 5 mm до 50 mm. 

Атестниот знак со кој се означуваат противекс-
плозионо заштитените електрични уреди мора да 
содржи две буквени и две бројни ознаки. Б у ш е н и -
те ознаки се однесуваат на групата и подгрупата 
на југословенските стандарди на кои им припаѓаат 
овие уреди (NS), а бројните ознаки се шифри на 
организациите овластени за испитувањето. Покрај 
атестниот знак мора да постои ознаката „Ѕ" во круг 
чија дебелина изнесува половина од големината 
„С" од точка 2 од Наредбата за изгледот и употре-
бата на атестниот знак („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 4/79). 

16. За испитување на противексплозионо за-
штитените електрични уреди може да се овласти 
организацијата на здружен труд која во поглед на 
опременоста и стручните кадри ги исполнува след-
ните услови и тоа: 

а) располога со долунаведената опрема, и тоа: 
1) со најмалку два уреда за мешање на гасови-

те предвидени за испитување според југословен-
ските стандарди JUS N.S8.121, JUS N.S8.321, 
JUS N.S8.501 и JUS N.S8.721; 

2) со уред за анализа на гасовите од точка а) 
одредба под 1) на овој член со точноста наведена 
во југословенските стандарди JUS N.S8.321, 
JUS N.S8 501 и JUS N.S8 721; 

3) со уред за палење на гасните смеси со елек-
трична искра и со загреано тело, како и со енер-
гија на лак предизвикан со краток спој; 

4) со контролен уред на експлозионата смеса од 
точка а) на одредбата под 1) на овој член; 

5) со уред за мерење и регистрирање на прити-
сокот по времето, со најмалку два давани на при-
тисок, со можност за мерење на врвните вред-
ности ; 

б) со повеќекана леи уред за мерење на напре-
гањето во материјалот со истовремена можност за 
регистрација на текот на кривата линија на при-
тисок на експлозијата; 

7) со изгори на електрична 'енергија за испи-
тување на напонот до 15 kV и ца- струја до 50 кА 
со напон до 1 kV; 

^ 8) најмалку два котле за испитување, од кои 
најмалку еден котел од затворен тип со можност 
за претпритисок на експлозивната смеса; 

9) со уред за мерење на температурата на па-
лењето според Југословенскиот ' стандард 
JUS N.S8.020; 

10) со уред за испитување на максималниот ек-
спериментален сигурносен распон според југословен-
скиот стандард JUS £Г.Ѕ8.030; 

11) со уред за испитување на самоеигурносни 
струјни кола . според југословенскиот стандард 
JUS NS8.040; 

12) со електрични извори и инструменти за 
електрични испитувања на регулираниот напон до 
1 kV и со сила до 500 kVA; 

13)' со електричен струен извор со регулација 
до 50 кА; 

14) со повеќеканален уред за мерење на темпе-
ратурата до 500°С; 

15) со. уред за испитување на удар според ју-
гословенскиот стандард JUS N.S8 011, со климатски 
услови до 90% влажност и температура од —30°С 
до +90°С; 

16) со уред за ,испитување на IP заштитата 
според југословенскиот стандард JUS N.A5.070 за 
степени најмалку од IP 65; 

17) со механички мерила за сите облици и го-
лемини на отворите, оските на рамните плочи до 
1 ги, вклучувајќи ги и засеците и уторите;" 

18) со механички мерила за еталони за квали-
тетите на машинските обработки; 

19) со можности за лабораториска анализа на" 
металите со м е т а л о г р а ф с ки испитувања, со микро-
скопски криста л ографска анализа; 

20) со уред за рендгенско снимање на метали и 
на непристапни уреди; 

21) со мерен уред за испитување на особините 
на изолациони и на пластични материјали, и тоа: 

— опасност од струја што ползи; 
— опасност од електричен лак; 
— механички особини на кинење, свиткување! 

и торзија; 
— впивување на влага; # 

— механички својства при снижена и зголеме-
на температура, и тоа од —30° до +200°С; 

22) со уред за механички испитувања на мета-
лите на кинење, свиткување, торзија и абење; 

23) со уред за испитување на електростатички-
те особини на пластични материјали; 

24) најмалку два испитна пулта за оптоварува-
ње и мерење на моментот на моторот за распон до 
500 kW. 

6) за опремата наведена во став 1 точка а) на 
овој член Мораат да се водат евиденциони карти-
чки во кои се внесуваат следните подароци, и тоа: 

1) назив на испитниот уред или инструмент; 
2) фирма, односно назив на производителот ши* 

типска ознака на уредот за испитување; 
3) производствен број и година на п р о Р 1 3 в о д -

ствсто; 
4) датум на приемот и на активирањето на уре-

дот или инструментот; 
5) датум на баждарењето ако баждарење не се 

врши при секоја употреба; 
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6) датум на издавањето на соодветниот доку-
мент за баждарењето ако испитниот уред е подло-
жен на задолжително баждарење според Законот 
за мерните единици и мерилата; 

7) извршените поправки на уредот што се ис-
питува ; 

в) располага со работници за работи на испи-
тувањето кои ги имаат следните стручни квалифи-
кации, и тоа: 

1) ако е во прашање работник, кој раководи со 
Испитувањето на противексплозионо заштитени 
електрични уреди — дипломиран инженер по елек-
тротехника со најмалку седум ,,години работно ис-
куство на работи на испитување на противекспло-
зионо заштитени електрични уреди; 

2) ако се во прашање стручни работници -
најмалку седум дипломирани инженери од технич-
ка струка, специјализирани за одделни подрачја на 
противексплозионата заштита на електрични уреди 
и со најмалку пет години работно искуство на тие 
работи; 

3) за испитување и раководење со соодветни 
уреди —најмалку десет работници со средна струч-
на подготовка и со најмалку три години работно 
искуство на тие работи. 

17. Кога за некое испитување или дел на испи-
тување на противексплозионо заштитен електри-
,чен уред е потребна специјална опрема со која ор-
ганизац,ијата овластена за испитување не распо-
лага, такво испитување може во исклучителни 
Случаи да се изврши со опрема на производителот 
на таквиот производ, под услов таа опрема да од-
говара на целта на испитувањето и метролошки да 
е проверена. 

18. Контрола на сообразноста на противекспло-
Ѕионо заштитените електрични уреди на атестира-
ниот тип врши орган-изацијата на здружен труд 
овластена за испитување на овие уреди, на начинот 
утврден со југословенскиот стандард Ј1ЈЅ И.Ѕ8.011. 

19. Оваа наредба влегува во сила по истекот на 
10 месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 21-31-18899/1-80 
20 февруари 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод з а 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ; с. р. 

240. 

Брз основа на член 28 став 2 и член бб став 1 
точка 3 од Законот за Народната банка на Југос-
лавија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува' 

О Д Л - У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СТРУКТУРАТА НА 
ПЛАСМАНИТЕ СО СТРУКТУРАТА НА ИЗВОРИТЕ 
НА СРЕДСТВАТА НА БАНКИТЕ НО РОЧНОСТ 

1. Заради усогласување на структурата на плас-
маните по роковите на втасаноста со структурата 

на изворите на средствата по нивната рочност, бан-
ките се должни од вкупните краткорочни извори 
на средствата најмалку 70% да користат за вкуп-
ните краткорочни пласмани со рок на враќање до 
една година, а најмалку 15% од тие извори на сред-
сатвата за пласманите со рок на враќање до 3 ме-
сеци. 

2. Како вкупни краткорочни извори на сред-
ствата, во смисла на точка 1 од оваа одлука, се по-
дразбираат средствата искажани во вкупната крат-
корочна пасива на билансот, на банката, а како 
вкупни краткорочни пласмани се подразбираат 
-пласманите искажани во вкупната краткорочна ак-
тива ца тој биланс. 

Како краткорочни пласмани со рок на враќање 
до 3 месеци од точка 1 на оваа одлука се сметаат: 

1) краткорочните кредити дадени на организа-
циите на здружен труд за обртни средства со рок 
на враќање до 3 месеци; 

2) краткорочните хартии од вредност, и тоа: 
меници со рок на плаќање до 90 дена, благајнички 
записи на Народната банка на Југославија и чеко-
ви во домашна и странска валута; 

3) паричните средства, што претставуваат ефек-
тивни странски пари (валута), девизните текуглти 
сметки во земјата и во странство, орочените девиз-
ни средства во странство, како и средствата на жи-
ро-сметката во благајната и паричните средства на 
резервниот фонд. 

3. Како банки, во смисла на оваа одлука, се 
подразбираат основните банки, основани во смисла 
на Закоргот за основите на кредитниот и банкар-
скиот систем („Службен лист на СФРЈ", бр. - 2/77). 

4. Банките кои на ден 30 април 1981 година не 
ќе обезбедат користење на краткорочни извори на 
средствата за краткорочни пласмани според про-
центите од точка 1 на оваа одлука, во периодот од 
1 мај до 30 декември 1981 година не можат да ко-
ристат краткорочни извори на средствата за крат-
корочни пласмани во проценти пониски од про-
центите според кои тие средства се користени на 
ден 30 април 1980 година. 

Банките се должни своето работење да го при-
способат кон одредбите на оваа одлука најдоцна до 
31 декември 1981 година 

5. Упатства за примена на оваа одлука дава 
Народната банка на Југославија, 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за структурата 
на пласманите на банките и на другите финансис-
ки организации според роковите на втасаноста 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76, 26/77, 43/80 и 
72/80). 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

О. бр. 19 
10 април 19(4 година 

Белград 

Претседател на Советот на 
гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 



Петок, '24 Јаприл 1981 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 25 -- Страна 625 

241. 

Врз основа на член 15 од Законот за статистич-
ките истражувања од интерес за целата земја 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/77), во врска со 
одредбите од ред. бр. 20 до 27 на одделот Статис-
тика во областа на здравството — делот кој се од-
несува на здравственото осигурување од Програ-
мата на статистичките истражувања од интерес за 
целата земја за периодот од 1978 до 1982, година, 
што е составен дел од Одлуката за утврдување на 
Програмата на статистичките истражувања од ин-
терес за целата земја за периодот од 1978 до 1982 
година („Службен лист на СФРЈ" бр. 18/78) и од-
редбите од ред. бр. 21 до 25 од одделот Статистика 
во областа на здравството — делот кој се однесу-
ва на здравственото осигурување од Програмата на 
статистичките истражувања од интерес1 за целата 
земја за 1981 година, што е составен дел од Одлу-
ката за утврдување на програмата ,,на статистички-
те истражувања од ,интерес за целата земја за 1981 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/81), со член 
11 точка 7 и член' 25 од Самоуправната спогодба за 
основање Сојуз на заедниците на здравственото о-
сигурување и на здравството на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/76 и 14/79), Соју-
зот на заедниците на здравственото осигурување и ' 
на здравството на Југославија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИС-
ТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 
ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ 

1. Статистичките истражувања од интерес за 
целата земја во областа на здравственото „оср!гурува-
ње, ќе се спроведуваат во 1981 година. 4 

2, Со истражувањата од точка 1 на ова реше-
ние ќе се собираат податоци за: 

1) просечниот број на осигуреници по пол, деј-
ности и основ на осигурување; 

2) југословенските државјани вработени во 
странство, нивните членови на семејството кои 
имаат живеалиште во Југославија, уживателите на 
странски пензии и нивните члершви на семејството 
што имаат живеалиште во Југославија; 

3) случаите и деновите на привремена неспо-
собност — спреченост за работа за првите 30 дена 
за кои надоместите на личниот доход паѓаат врз 
товар на средствата на организациите на здружен 
труд: односно работните заедници, по пол, дејности 
и основни причини за неспособноста — спреченоста; 

— случаите и деновите на привремена неспо-
собност — спреченост за работа за кои надомести-
те на личниот доход паѓаат врз товар на средства-
та на самоуправните интересни заедници и врз то-
вар на организациите, по пол, дејности и основни 
причини за неспособноста — спреченост; 

4) случаите и деновите на болничко лекување, 
бројот на издадени лекови и користењето на други 
права од здравственото осигурување на работни-
ците и земјоделците: 

— поднесените барања за лекување, упатени-
те осигуреници на болничко и амбулантно лекува-
ње по држави и групи болести, бројот на лекувани 
според годините на живот и занимањето; 

5) приходите и расходите според класификаци-
јата на финансиските податоци на СИЗ со финан-
сискиот резултат: расходите по вид (здравствена 
заштита, надомест и помош, материјални расходи 
и друго); 

6) годишниот вкупен приход, вкупниот расход 
со финансискиот резултат, а за ПОЛУГОДШТТНИОТ 
број и за финансискиот резултат по заедници; 

7) состојбата и прометот на средствата и изво-
рите на средства според класификацијата на ф и -
нансиските податоци. 

3. Истражувањето од точка 1 на ова решение 
ќе се спроведат според единствената методологија 
на статистичките истражувања од интерес ^за це-
лата земја во областа на здравственото осигурува-
ње што ќе ја утврди Сојузот на . заедниците на 
здравственото осигурување и на здравството на 
Југославија. 

4. "Во спроведувањето на истражувањата од 
точка 1 на ова решение учествуваат: Сојузот на 
заедниците на здравственото осигурување и на 
здравствот-о на Југославија; републичките, и покра-
инските заедници на здравственото осигурување и 
на здравството, односно друга организација овлас-
тена со републички, односно покраински прописи; 
самоуправните интересни заедници на здравствено-
то осигурување и на здравството; основните заед-
ници и единици на СИЗ на здравственото осигуру-
вање и на здравството. 

5. Податоците собрани со истражз^вањата од 
точка 1 на ова решение ќе служат исклучително 
за статистички цели. 

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1434/1 
10 март 1981 година 1 

Белград 
Генерален секретар на 
Сојузот на заедниците 

на здравственото 
осигурување и на 

здравството на 
Југославија, V 

Абдурахим Журот, с. р, 

242, 

Врз основа на член 15 од Законот за статистич-
ките истражувања од интерес за целата земја 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/77). во врска со 
одредбите од ред. бр. 1 до 10 на одделот Статисти-
ка на пензиското и инвалидското осигурување од 
Програмата на статистичките истражувања од ин-
терес за целата земја за периодот од 1978 до 1982 
година, што е доставен дел од' Одлуката за утврду-
вање на Програмата на статистичките истражува-
ња од интерес за целата земја, за периодот од 1978 
до 1982 година (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 18/78), 
одредбата од ред. број^ 23 на одделот Нови истра-
жувања и одредбата од ред, бр. 1 до 3 на одделот 
Статистика на пензиското и инвалидското осигуру-
вање од Програмата на статистичките истражува-
ња од интерес за целата земја за 1981 година, што 
е составен дел од Одлуката за утврдување на Про-
грамата на статистичките истражувања од инте-
рес за целата земја за 1981 година (,.Службен лист 
на СФРЈ", бр. 2'81), член 10 точка 8 и член 32 од 
Самоуправната спогодба за основањето, организа-
цијата и работата на Сојузот на заедниците на пен-
зиското и" инвалидското осигурување на Југослави-
ја („Службен лист на СФРЈ", бр. 13'79). Сојузот на 
заедниците на пе-нзиското и инвалидското осигуру-
вање на Југославија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СНРОВЕДУВ ^ Њ Ѕ НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИС-
ТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗПША' 
ВО ОБЛАСТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД-

СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Статистички истражувања од интерес за це-
лата ?ем1"а во областа на пензиското и инвалидско-
то осигурување ќе се спроведат во 1981 година; 
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2. Со истражувањето од точка 1 на ова реше-
ние ќе-се собираат податоци за: 

1) состојбата и просечниот број на осигурени-
ци по пол, дејности и основ на осигурување; прес-
танокот на својството на осигуреник; состојбата и 
движењето на бројот на осигурениците; 

2) состојбата и движењето на уживателите на 
правата по видови права и вкупниот број на ис-
плати; 

3) приходите и расходите според класификаци-
јата на финансиск,ите податоци, со финансиски 
резултат; расходите по видови (старосни пензии, 
инвалидски пензии, семејни пензии, заштитни до-
датоци и др.); 

4) уживателите на пензии според видот на пен-
зиите, полот, стажот и височината на пензијата; 

5) уживателите на старосна и инвалидска пен-
зија, по пол, години на живот, стаж, износ на пен-
зијата, а за инвалидските пензии — по дејност и 
причина за инвалидноста; уживателите на семејна 
пензија според видот на пензиите (вдовици, вдови-
ци со деца, деца и сл.) и височината на пензијата; 

6) уживателите на пензии, според видот на пен-
зиите, полот, износот на пензијата и бројот на го-
дини на користење па пензиите. 

7) инвалидите на трудот кои имаат право на 
рехабилитација (се наоѓаат или чекаат професио-
нална рехабилитација), според причината за инва-
лидност; инвалидите на трудот кои чекаат врабо-
тување, споерд полот, годините на живот и степе-
нот на стручна подготовка; 

в) состојбата на средствата и изворите на сред-
ства, според Класификацијата на финансиските 
податоци; 

9) осигурениците според пол, години на живот, 
основ на осигурување, стаж, учество во НОВ и 
дејност; осигурениците според пол и години на ж и -
вот поединечно за СИЗ на здравственото осигуру-
вање и на здравството; 

10) уживателите на старосна и инвалидска пен-
зија, според пол, години на живот, период на ос-
тварување на правото, стаж височина на пензија-
та; семејните пензии според г видот на пензијата 
(вдовици, вдовици со деца и деца) и височината на 
пензијата; уживателите на надомести за телесно 
оштетување, според причината и степенот на те-
лесното оштетување; 

11) решавањето на барањата на осигурениците 
по одделни видови права од пензиското и инва-
лидското осигурување. 

3. Истражувањето од точка 1 на ова решение 
ќе се спроведат според единствената методологија 
на статистичките истражувања од интерес за цела-
та земја во областа на пензиското и инвалидското 
осигурување што ќе ја утврди Сојузот на заедни-
ците на пензиското и инвалидското осигурување 
на Југославија. 

4. Во спроведувањето на истражувањата од 
точка 1 на ова решение учествуваат: Сојузот на 
заедниците на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Југославија, самоуправните интересни заед-
ници на пенз-иското и инвалидското осигурување и 
основните заедници на пензиското и инвалидското 
осигурување. 

5. Податоците собрани со истражувањата од 
точка 1 на ова решение ќе служат исклучително 
за статистички цели. 

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр 1437 
10 март 1981 година 

Белград 
Генерални секретар на 
Сојузната заедница за 

пензиското и инвалидското 
осигурување на Југославија^ 

Абдулаким Жури, с. р. 

243. 

Врз основа на чл. 244 и 265 од Уставо-т на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
Собранието на Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина, Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Црна Гора, Саборот на Социјалистичка 
Република Хрватска, Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, Собранието на Соција-
листичка Република Словенија, Собранието на 
Социјалистичка Република Србија, Собранието на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово и: с о -
бранието на Социјалистичка Автономна Покраина 
Војводина склучуваат 

д о г о в о р 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ НА ДАНОЧ-
НАТА ПОЛИТИКА ЗАРАДИ ПОТТИКНУВАЊЕ 
НА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА СО АНГАЖИРА-

Њ Е НА ЛИЧНИ СРЕДСТВА,НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 . 1 
Републиките и автономните покраини се сог-

ласни да пропишат средствата издвоени за потре-
бите на станбената изградба да се изземат од пла-
ќањата на даноците на средствата на заедничката 
потрошувачка. 

,Член 2 
Републиките и автономните покраини се сог-

ласни да пропишат сопствениците на новоизграде-
ните станбени згради и станови да се ослободат од 
плаќање на даноци на згради, односно даноци на 
имот, за периодот од најмалку десет години, сме-
тајќи од првиот ден на следниот месец по почето-
кот на употребата на зградата или станот во кој се 
уселуваат, односно живеат сами или со членовите 
на своето потесно семејство. 

Член 3 
Републиките и автономните покраини' се сог-

ласни да пропишат продажбата, односно замената 
на градежно земјиште, на семејна станбена зграда 
или стан, како и други недвижности, да се ослобо-
дат од плаќање на данок на промет на недвижнос-
ти и на права, што ќе се извршат на територијата ' 
на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија,1 под условите пропишани со закон на репуб-
ликата, односно автономната покраина и под услов 
лицето кое продава, одн.осно врши з-амена на ваве-
ните недвижности со средствата добиени со таква 
продажба, односно со замена, во рок од две години 
од денот на извршената продажба, односно замена, 
да купи станбена зграда или стан или да ги вложи 
во изградба на семејна станбена зграда или стан за-
ради решавање на своето станбено прашање или на 
станбеното прашање на членовите на своето потес-
но семејство. 

Член 4 
Републиките и автономните покраини се сог-

ласни мерките прифатени со овој договор да ги 
вградат во системот и политиката на оданочување-
то најдоцна една година од денот на влегувањето 
во сила на овој договор. 

Член 5 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потпи-

шат овластените претставници на собранијата на 
републиките и на собранијата на автономните пок-
раини. 

Член 6 
Овој договор е потпишан во девет идентични 

примероци, што се сметаат за автентични текстови. 
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Член 7 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 

27 март 1981 година 
Белград 

За Собранието на СР Босна и 
Херцеговина, 

Обрад Лилјак, с. р. -
член на Републичкиот извршен 

совет 

За Собранието на СР Црна Гора, 
Драгутин Вучнниќ, с. р. 

заменик на републичкиот 
секретар за финансии 

За Саборот на СР Хрватска, 
% Иво Врховец, с. р. 

претседател на Советот на 
општините на Саборот 

За Собранието на СР Македонија, 
Ристо Филиповски, с. р. ' 

член на Републичкиот извршен 
совет 

За Собранието на СР Словенија, 
Актон Слапериик, с. р, 

член на Републичкиот извршен 
совет 

За Собранието на СР Србија, 
Миодраг Богданови!!, с. р. 
претседател на Советот на 

општините на Собранието на СР 
Србија 

За Собранието на САП Косово, 
Демшит Дуриќи, с. р. 

член на Покраинскиот извршен 
совет 

За Собранието на САП Војводина, 
Исидор Секшдки, с. р. 

член на Покраинскиот извршен 
совет 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИ-
ТОСТА НА ЧЛЕН 4 ОД УРЕДБАТА ЗА КОНТНИ-
ОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА ЗАЕДНИЦИТЕ 
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО ДЕЛОТ НА ПРОПИША-
НИОТ ОБРАЗЕЦ „ПРИХОДИ И РАСХОДИ ВО ТЕ-
КОТ НА ГОДИНАТА - БИЛАНС НА ПРИХОДИ-

ТЕ И РАСХОДИТЕ" 

1. Заедницата за осигурување на имоти и лица 
„Дував", од Белград, со предлог поведе постапка 
пред Уставниот суд на Југославија за оценување на 
уставноста и законитоста на член 4 од Уредбата за 
контниот план и за билансите за заедниците' за 
осигурување во делот на пропишаниот образец 
„Приходи и расходи во текот на годината — Биланс 
на приходите и расходите" („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/77). 

Предлагачот ја оспорува уставноста и закони-
тоста на одредбата на член 4 од наведената Уредба, 
бидејќи смета дека не е во согласност со одредбите 
на чл. 27, 29 и 31 од Законот за- основите на систе-
мот за осигурување на имоти и лица и со член 69 

став 2 од Законот за утврдување и распоредување 
на вкупниот приход и доход, со оглед дека од наве-
дените законски одредби произлегува по-инаков на-
чин на пресметување на средствата и нивна наме-
на и начин на покритие на обврските по основ на 
осигурувањето, отколку што тоа е уредено со член 4 
од Уредбата. Применета на образецот „Приходи и 
расходи во текот на годината — Биланс на 
приходите и расходите" доведува до тоа средства-
та за набавка на средства за работа да се форми-
раат од вишокот на приходите над расходите во 
работењето на заедницата за осигурување, наместо 
непосредно од премијата на осигурувањето, како 
што тоа е предвидено во Законот, како и тие сред-
ства да се употребуваат за покритие на обврските 
по основ на осигурувањето во случај кога средства-
та на техничката премија не се доволни за покри-
тие на обврските по основ на осигурувањето. 

2. Во одговор на предлогот од предлагачот, Со-
јузниот извршен совет наведува дека оспорениот 
член 4 од Уредбата не е во спротивниот со Законот 
за основите на системот на осигурувањето на имоти 
и лица, бидејќи приходите кои врз основа на член 
27 од ОВОЈ закон се формираат од средствата на 
осигурувањето и од други приходи, се единствени. 
Врз основа на тоа, одредбите од ст. 2 и 3 на член 
27 од Законот, кои го пропишуваат начинот на до-
несување на тарифата на осигурувањето и што со-
држи премија на осигурувањето, не можат да се 
сметаат како одредби со кои се пропишува начинот 
на распоредување на приходите на заедницата за 
осигурување, туку како одредби со кои само се 
утврдува што содржи премијата на осигурувањето 
при нејзиното утврдување во тарифата. Во одгово-
рот, понатаму, се наведува дека со одредбите на 
чл. 28—31 од1 Законот е пропишан начинот на на-
мирување на штетите и договорените износи по ос-
нов на осигурувањето и премиите за осигурување и 
реосигурување, што се намируваат од техничката 
премија, а е пропишано и формирарвето на соодвет-
ни резерви и фондови. Со тие одредби не е дадена 
можност на крајот на деловната година да се фор-
мираат фондови за набавка на средства за работа, 
ако се утврди дека расходите се поголеми од при-
ходите. Поаѓајќи од таквите законски решенија, во 
оспорениот дел на образецот „Приходи и расходи 
во текот на годината — Биланс на приходите и рас-
ходите", е пропишано од вкупните приходи што 
заедницата са осигурување, односно заедницата на 
ризици ќе ги оствари, да се покријат расходите, а 
вишокот на приходите се распоредува во фондови-
те на заедницата. Сојузниот извршен совет смета 
дека можноста, за која се зазема предлагачот, т.е. 
вишокот на расходите да се зголемува за износот 
на средствата, кој би се внел во фондовите по об-
врската за насочување или со самоуправен општ 
акт и од средствата на резервите, или во санацио-
ната постапка да се покрива така зголемената за-
губа, не е предвидена ниту за организациите на 
здружен труд и други корисници на општествени 
средства. 

3. Сојузниот извршен совет ја донесува Уредба-
та за контниот план и за биланс-ите за заедниците 
за осигурување врз основа на овластувањата од 
член 35 став 3. член 36 став 2 и член 57 став 1 од 
Законот за книговодството. Врз основа на овие за-
конски норми Сојузниот извршен совет е овластен 
и должен да пропише образец врз основа на кој се 
врши утврдување на резултатите од работењето, 
односно на приходите и расходите за периодот ј а -
нуари—март, јануари—јуни, јануари—септември 
(периодична пресметка), како и за утврдување на 
резултатите од работењето за деловната година1 

(завршна сметка), и да пропише контни планови за' 
заедниците за осигурување, 

Со оспорената одредба Сојузниот извршен сб^ 
вет ја пропишува содржината на образецот „При-
ходи и расходи во текот на годината — Биланс на 
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приходите и расходите", така што со примена на 
овој образец^ средствата за набавка на средства за 
работа се формираат од вишокот на приходите над 
расходите во работењето на заедницата за осигуруг 
вање, и тие се употребуваат за покритие на обврс-
ките по основ на осигурувањето во случај кога 
средствата на техничката премија не се доволни за 
покритие на обврските по основ на осигурувањето. 

Со Уставот на СФРЈ, во одредбата на член 42 
се утврдени самоуправната положба на заедницата 
за осигурување, основањето, улогата и управува-
њето со заедницата за осигурув,ање на имоти и ли-
ца. Самоуправната положба осигурениците ја ос-
тваруваат со здружување на средства во заедница-

в а за осигурување, врз основа на заемност и соли-
дарност, со цел за економска заштита од ризици на 
кои се изложени. Општествените правни лица што 
здружуваат средства во заедницата за осигурување, 
односно во заедницата на ризици, управуваат со 
работењето на таа заедница, додека граѓаните и 
граѓанските правни лица учествуваат во управува-
њето со заедницата за осигурување, односно со за-
едницата на ризици. Управувањето со работењето тд 
учествувањето во управувањето се уредуваат со 
" С а м о у п р а в н а спогодба за основање на заедницата, 
со нејзиниот статут или со друг самоуправен акт во 
согласност Со законот. 

Со Законот за основите на системот на осигу-
рување на имоти и лица, во член 27 е пропишано 
средствата за осигурување во заедницата за осрхгу-
рување да се формираат од средствата на осигуре-
ниците (премии на осигурувањето) и од други при-
ходи, премијата на осигурувањето да содржи тех-
ничка премија, средства за фондовите на превен-
тива, средства кои врз основа на самоуправната 
спогодба, склучена помеѓу заедницата за осигуру-
вање и нејзината работна единица, работната заед-
ница ги внесува во својот вкупен приход, и сред-
ства за набавка на средства за работа со кои упра-
вува заедницата за осигурување, од техничката 
премија да се намируваат обв-рските од осигурува-
њето спрема осигурениците, обвпските од реосигу-
рувањето и премиите па ^осигурувањето, и од тех-
ничката премија да се формираат резерви на си-
гурност и математички резерви за осигурување на 
живот и да се издвојуваат средства за преносните 
премии и резервираните штети, фондот на превен-
тива да се формира од премијата на осигурувањето 
на начинот и во височина што ќе ја утврди Собра-
нието на Заедницата за осигурување, односно со-
бран,ието на Заедницата на ризици. Законот побли-
ску не го уредува начинот на формирање на други 
средства на осигурувањето. 

Понатаму, во одредбите на член 31 и член 35 на 
тој закон е пропишано дека, во случај кога сред-
ствата на техничката премија не се доволни за на-
мирување на обврските од осигурувањето и за из-
двојувањата предвидени со закон, непокриениот 

, дел на обврската по основ на штета ќе се покпие од 
резервата на сигурност, со тоа што употребените 
средства има да се вратат во наредната година. ,Во 
случај употребените средства на резервата на си-
гурност да не можат да се вратат во наредната го-
дина, а заедницата за осигурување односно заед-
ницата на ризици со мерки на санација не ги обез-
беди потребните средства, таа престанува со работа 
и врз неа се спроведува стечај. 

Со Законот за утврдување и распоредување на 
вкупниот приход и доход, во член 64, е утврдено 
приходите на заедницата за осигурување и на за-
едн,ицата на ризици да се распоредуваат по друг 
сој,узен закон. Идентична одредба содржеше и од-
редбата на член 69 од Законот, кој важеше до вле-
гувањето во сила на овој закон. 

Со Статутот па Заедницата за осигурување на 
имоти и лица ,,Дунав", во одредбата на член 68, е 

утврдено дел на премијата, што служи за набавка 
на средства за работа, да се издвојува од премијата 
на осигурувањето со посебна одлука на Собранието 
на Заедн,ицата за осигурување. 

4. Заедницата за осигурување на имоти и лица 
„Дунав" во Белград, формира пет посебни заедни-
ци на ризици. Со самоуправната спогодба за осно-
вање на оваа заедница за осигурување, со Стату-
тот и со другите самоуправни општи акти, праш,а-
њето за обезбедување на средства за материјална-
та основа за работа се уредени така што средствата 
за набавка на средства за работа се формираат од 
средствата на заедниците на ризици, како един-
ствени во Заедницата за осигурување Со овие сред-
ства управува Собранието на Заедницата за осигу-
рување и тие и . се дадени на користење на работ-
ната заедница заради вршење на работите на оси-
гурувањето. Со посебна одлука Собранието на За-
едницата за осигурување утврди дел (стапка) на 
премијата што се издвојува од премијата на осигу-
рувањето за набавка на средствата за работа. 

За оценување на уставноста и законитоста на 
оспорената одредба на член 4 од Уредбата од зна-
чење е претходново утврдување дали оваа заедни-
ца за осигурување, како самостојна и самоуправна 
заедница, со Уставот на СФРЈ, и во согласност со 
законот, можела, во одредбата на член 68 од Ста-
тутот, да утврди овластување за Собра.нието на За -
едницата за осигурување да донесе одлука за из-
двојување на дел од премијата на осигурувањето 
за набавка на средства за работа и обезбедувањето 
на средства за работа да го уреди самоуправно на 
тој начин, При проценувањето на таквата можност 
Судот поаѓаше од фактот дека самоуправната по-
ложба на Заедницата за осигурување е утврдена 
со Уставот на СФРЈ и дека во материјата на нор-
мативното уредување на оваа дејност законите го 
уредуваат само прашањето за системот на осигу-
рувањето на имоти и лица, како и дека законите 
посебно не го утврдиле начинот на формирање на 
средствата за набавка на средства за работа Са-
моуправните општи акти на Заедницата за осигу-
рување, според ставот на Судот, претставуваат из-
вори врз основа на кои се уредува начинот на 
обезбедување на овие средства, а начинот на кој 
тоа е уредено во одредбата на член 68 од Статутот 
на Заедницата за осигурување, е согласен со Уста-
вот на СФРЈ и во согласност со законот. 

Сојузниот извршен совет, пропишувајќи книго-
водствено-техиички решенија за книговодствената 
евиденција на овие средства, според ставот на Су-
дот, бил должен да ги уважува правата и должно-
стите субјектите утврдени'со Уставот во уредува-
њето на односите и во осигурувањето на 'имоти и 
лица. Пропишувајќи, со одредбата на член 4 од 
Уредбата во образецот „Приходи и расходи во те-
кот на Годината — Биланс на приходите и расхо-
дите", книговодствени решенија' за средствата за 
набавка на средства за работа според кои овие 
средства се формираат од вишокот на приходите 
над расходите во работењето на Заедницата за оси-
гурување, наместо непосредно од премијата на оси-
гурувањето. како и тие средства да се употребу-
ваат за покритие на обврските по основ на осигу-
рувањето во случај кога средствата на тие премии 
не се доволни за покритие на обврските по основ 
на осигурувањето, Сојузниот извршен совет ги пре-
чекорил своите овластувања утврдени со закон. 

Со пропишувањето на содржината на наведе-
ниот образец се воведени нови услови за формира-
ње на средствата за набавка на средства за работа 
и за нивно користење, кои во Законот за основите 
на системот за осигурување на имоти и лица ги 
нема. Со ваквото уредување им е оневозможено 
остварување на уставното право на оние што здру-
жуваат средства во Заедницата за осигурување да 
управуваат со овие средства. 
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Врз основа на член 375 став 1 точка 3 од Ус-
тавот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија, по 
одржаната јавна расправа, на -29 јануари 1981 го-
дина, со мнозинство на гласови донесе 

О д л у к а 

Се укинува одредбата на член 4 од Уредбата 
за контниот план и за билансите за заедниците за 
осигурување во делот на пропишаниот образец 
„Приходи и расходи во текот на годината — Би-
ланс на приходите и расходите", во КОЈ средствата 
за набавка на средства за работа на Заедницата за 
осигурување се формираат од вишокот на прихо-
дите над расходите во работењето на осигурување-
то, а не од делот на премијата на осигурувањето и 
во делот со кој се определува покритие на непо-
криените расходи, остварени во средствата на оси-
гурувањето, со средствата за набавка на средства 
за работа. 

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во составот: претседател на Судот Никола 
Секулиќ и судии: Милорад Достаниќ, д-р Стана 
Гукиќ-Делевиќ, Иван Франко, д-р Арпад Хорват, 
Владимир Кривиц, Славко Кухар, Воислав Ракиќ, 
Јаким Спировски, Митушко Шибалиќ и д-р Јосип 
Трајковиќ. 

У. бр. 157/79 
29 јануари 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Никола Секулиќ, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОДЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА'ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 30 СТАВ 5 ОД ЗАКО-
НОТ ЗА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО 

КНИГОВОДСТВО ВО СР ХРВАТСКА 

1. Работната организација „Виктор Ленац" — 
Риека, пред Уставниот суд на Југославија поведе 
постапка за оценување на уставноста и законитоста 
на Одредбите на член 30 став 5 од Законот за Слу-
жбата на општественото книговодство во СР Хр-
ватска (,,Народно новине", 32/78 и 17/79) поради 
тоа што со овие одредби Службата на општестве-
ното книговодство е овластена да издава на пози 
за наплата на втасаните обврски на корисниците на 
општествени средства од самоуправните спогодби, 
што корисниците ги прифатиле и потпишале, зара-
ди здружување на дел од средствата на општестве-
ната репродукција за финансирање на програмата 
на водостопанските работи, развојот на железнич-
киот сообракај, изградбата и реконструкцијата на 
магистрални патишта и за побрзиот развој на не-
доволно развиените краишта на СР Хрватска. Пре-
длагачот смета дека со оспорените одредби на овој 
начин е повредено правото на организациите на 
здружен труд да располагаат со своите средства и 
дека овие одредби се во спротивност со сојузниот 
Закон за Службата на општественото книговод-
ство, со кои на Службата на СОК не и се дадени 
вакви овластувања. 

2, Судот утврди дека организациите на здружен 
труд, со седиште на т е р и т о р и ј а на СР Хрватска, 
склучиле самоуправни спогодби за здружување на 

'дел од средствата на општествената репоодукцгла 
за фи-нансирање ма програмата на водостопанските 
работи, развојот на железничкиот сообраќај, из-

градбата и реконструкцијата на магистрални пати^ 
шта и за побрзиот развој на недоволно развиените 
краишта во СР Хрватска, и дека. во заеднички ин-
терес, ја овластиле Службата на општественото 
книговодство да врши контрола на пресметката, 
уплатата и наменско користење на средствата што 
се здружуваат. 

Со оспорената одредба на Законот Службата е" 
овластена, во рамките на оваа контрола, да издава 
налози за наплата на втасаните обврски ако тие 
обврски потписн,иците на спогодбата не ги изврши-
ле во рокот. 

3. Со оспорената одредба не е предвидено пра-
вото на организациите на здружен трз^д и на дру-
гите корисници на општествени средства да распо-
лагаат со своите средства, бидејќи, во овој случај, 
располагањето е извршено со прифаќањето на са-
моуправните спогодби. ' 

Работите и задачите, вклучувајќи ја овде и на-
платата, во врска со обезбедувањето на средства за 
остварување на целите утврден,и со општествените 
планови, неопходни за општествена репродукција, 
се работи од посебен општествен интерес и мерки 
за нивното извршување можат да се пропишат со 
закон. Тие работи, според чл. 152 и 213 од Уставот? 
на СФРЈ, можат со закон да им се доверат на ор-
ганизациите на здружен труд и на службите, или 
на други организации и да им се дадат 'овластува-
ња да решаваат во поединечни предмети за опре-
делени права и обврски и да вршат други јавни 
овластувања, и за нивното извршување можат да 
применуваат и мерки на присилба и ограничување. 

Бидејќи работите на платниот промет и на кон-
тролата на извршувањето на обврските на органи-
зациите на здружен труд, во рамките на својата, 
дејност, според член 77 од Уставот на СФРЈ. ги: 
врши Службата на општественото книговодство, со 
закон можат да се дадат овластувања, во извршу-ч 
вањето на работите од посебен општествен интерес, 
тоа да издава налози за наплата на обврските на 
организациите на здружен труд за општествена ре-
продукција, што сами ги презеле, или со закон се; 
обврзани на тоа. 

' Со одредбите на чл. 76 и 77 од Сојузниот за,коа 
за Службата на општественото книговодство е про-
пишана можност републиките, односно автономните 
покраини, да можат со закон да ја овластат Служ-
бата да издава налози за наплата од сметките на: 
корисниците на општествени средства, од што про-
излегува дека оспорената одредба не е во спртивн 
ност со овој сојузен закон. 

Согласноста на оспорената одредба со Уставот! 
на СР Хрватска ја ценеше Уставниот суд на Хр-
ватска и донесе решение У/1-74/80-6 од 29 јануари 
1981 година за неприфаќање на иницијативата за; 
поведување на постапка. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа нас 
член 375 став 1 точ, 1 и 2 од Уставот на С Ф р Ј и 
член 29 од Деловникот на Уставниот "суд на Југос-ч 
лавија, на седницата одржана на 18 март 1981 го-з 
дина, донесе 

О д л у к а 

Се одбива предлогот на Работната организација 
„Виктор Ленац" - Риека да се утврди дека одред-
бите на член 30 став 5 од Законот за Службата на 
општественото книговодство во СР Хрватска се не-
согласни со Уставот на СФРЈ и дека се во спро-
ти р ност со сојузниот Закон за Службата на опнгге^ 
ственото книговодство. 

Ораа одлука Судот ја донесе во составот! 
ппетседател на Судот Никола Секулиќ и судии! 
Милорад Достаниќ,„ д-р Стана Гукик-Делевиќ, д-р 
Арпад Хорват, Славко Кухар, Воислав Ракиќ, д-р 
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Зосип Трајковиќ, Иван Франко, Рамадан Враеиќи 
и Мијушно Шибалиќ. 

У. бр. 184/79 
18 март 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославиза, 
Никола Секулиќ, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за 
Основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ 
ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА. ПРОСВЕТ-

НО -КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 

За директор на Сојузниот завод за меѓународ-
на научна, просветио-културна и техничка соработ-
к а се назначува Миљенко Зрелец, претседател на 
Извршниот совет на Собранието на град Белгра,д. 

С.п.п. бр. 316 
2 април 1981 година 

Белград 
/ 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА СОЈУЗ-
НИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА, 
ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРА-

БОТКА 

Се разрешува од должноста директор на Сојуз-
ниот завод за меѓународна научна, просветно-кул-

турна и техничка соработка Крсто Булаиќ, поради 
заминување на друга должност. 

С.п.п. бр. 317 
април 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат" 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

полковници: Храбар Јосипа Петар. Пековиќ 
Уроша Данило, Милосављевић Вујице Милош н и -
колин Љубомира Десимир, Олић Максима Станко, 
Петричевић Мате Кузма; ' 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковници: Мићановић Милинка Л\убо, ВељиК 
Ми лоша Михаило; 

потполковници: Јанев Ристе Пантелеј, ТомиН 
Прошпера Тоико; 

мајор Скендерија Уроша Ђурађ; 
граѓански лица на служба во ЈНА; Кескеновић 

Љубомира Бранимир, Певац Живана Стеван; - ' 

СО ОРДЕН ЦА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

мајори: Цоковић Миодрага Димитриј е, Талијан 
Недељка Петар, Вукомановић Божидара Небојша, 
Живковић Ж и в к а Велико; 

капетан I класа: Минг^ћ Раваила Живомир; 
заставник I класа Препелић Стјепана Драгутин; 

. заставпици: Миј атовић Радована Саво, Пешић 
Петра Милутин; 

постар водник Павловић Богољуба Богдан; 
граѓански лица на служба во ЈНА: Белић Ж и в -

ка Милован, Брадић Саве Петар, Дујловић Чедоми-
ра Олга, Ђукановић Живана Миле, Ерор Илије 
Јован, Илић Ђорђа Милан, Ковачић Николе Васкр-
сије, Максимовиќ Радисава Радослав, Мале тић Томе 
Гавро, Милошевић Михајла Момир, Мил ошев ић 
Петра Божо, Нешковић Миливоја Оливера., Рада-
ковић Светислава Бранка, Станковић Александра 
Антоније, Здравковић Петра Милош; 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивање постојан полет заради остварување 
на поставените задачи во единиците со кои рако-
водат, како и за создавање услови за постигање на 
исклучително дибри успеси во своите единици и 
установи. 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

п о л к о в н и к : Б и ш о ф Мије Алојз Игрић Драгу-
т и н Стјепко, Кесић Јована Илија, Кудевски Јор-
дана Анчо, Перушко Јосипа Блаж, СрниН Војислава 
Миленко Стојановић Јове Мане, Укшановић Боже 
Јован, Вуксан Милана Ђорђе, Зубер Стеве Ђорђе; 

потполковник Вуканић Ми лоша Вукашин; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

-полковници: Јовановиќ Драгутина Јован, ВОЈ-
ВОДИН Ивана др Влахо; 

потполковници: Ачански Јована Александар? 
Ба јин Душана Марко, Бобанац Ивана Томислав, 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Еро? П - Сл,?.г,ч 631 Петок:, "24 април 1981 

Бошковић Мићука Драгиша, Ћупара Милова на Пе-
ро, Ћупић Богдана Миливоје, Тгурчић Петра Сте-
ван, Ћутковић Драгана Богдан, Дејановиќ Дани па 
Момчило, Димитријевић Димитрија Илија, Јарпћ 
Мила Илија, ' Јошановић Јована Милош, Јотић Ми-
луна Томислав, Кеча Илије Петар. Кончар Проке 
Милан, Кошутић Фрање Карло, КуЈовић Мијага 
Бранко, Левачић Гашпара Аугустин, Михајловић 
Грује Никола, Милчановић Вукашин^ Миленко, 
Миленковић Владимира Радомир, Миљковић Радо-
мир р а Драгослав, Миљковић Свето лика Жарко, Ми-
лутиновић Милована Милутин, Мирковиќ Владе 
Радош. Митровиќ Миј ата Светислав,4- Мусић Му рата 
Шахин, Петковић Вукадина Светислав, Поповић 
Стевана Милорад, Ружичић Вукашина Златомир, 
Савчић Милоша Радован, Секулић Богдана Нинко. 
Станој евић 'Буре Милоје, Стебих Карл а Мирко. 

"Стоиљковић Андре Гојко,"" Сурла Стеве Јован, Ште-
пец Владимира Владимир, Вуковић Мисдрага Све-
тозар. Тртица Николе Милорад, Вељовић Михаила 
Миодраг; 

мајори:, Булат Павла Чедомир, Чирјак Марка 
Анте, Јовановић Ђурице Миодраг, Крнета Душана 
Саво, Мићић Светомира Милоје, Парежанин Гаје 
Светозар, Ракочевић Мате Перо, Родић Глише Дра-
го, Сладоје Васе Рајко, Спасевски Спасе Борис, 
Станимироепћ Светислава Никола, Станковић Бра-
нислава Драгослав, Шајновић Богдана Душан, Ше-
вић Душана Лука, Шкарец Николе Желимир; 

капетани I класа: Алагић Реџе Мехмед Алем-
пијевић Јеремије Милун, Анђелић Манојла Милу-
тин, Челебић Илије Михаило, Кртинић Боже Ма-
нојло, Марковић Милована Божидар, Милинковић 
Милије Богомир, Телебак Љубана Мирослав; 

заставници I класа: Балуковић Хашиме Сафет, 
Божић Драгише Миодраг, Дебелић Ивана Анђелко, 
Матић Обрена Видосав, Ојданић Радивоја Милан, 
Продановиђ Симко Божидар, Ристић С т а н и ц а в а 
Ристо, Жуличек Јура ј а Алојз: 

граѓанско лице на служба во ЈНА Коковић Ла-
зе Милојко; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајор Ножић к а м и л а Шемсудин; 
капетани I класа: Бабић Луке Недел-ко, Бајевиќ 

Рада Жарко, Бојанић Косте Мирко, Брадарић Ис-
мета Рефик, Филиповић Милинка Бранко, Јаглић 
Драгутина Ратко. Јакшић Петра СветозарЈ Јерковић 
Милана Слободан, Калезић Вукашина Момир, Кре-
тић Богосава Јован, Липовић Ђуре Антун, Лисица 
Саве Славко, Модринић Стојана Љубомир, Монтаљо 
Алберта Мони. Николић Милорада Витомир, Печен-
чић Милована Ратко, Петровић Душана Јован, По-
савец Станка Здравко, Радосављевић Милана Ми-, 
рољуб, Радовић ,пазара Петар, Симић веселина СР-
бољуб, С О Б И Ј Б Љ у б и т е Миодраг, Станојевић Добри-
воја Миодраг. Стевановић Драгутина Стојан. Ста-
јановић Владислава Иван, Видановиќ Милорада 
Љубомир; 

капетани: Ћурчин Милана Миодраг. Филиповић 
Светена Рајко, Личина Душана Драго,. Матић Ми-
лана Србислав. Матијашевић Саве Небојша, Стан-
ковиќ Тихомира Драган; 

поручнпци: Добрић Николе Младен, Јовишевић 
Цвијана Божо; 

заставници I класа: Јелача Илије Јанко. Сте-
вановић Миће Велимир, Стојнић Стеве Милан, То-
мић Маријана Антон; 

заставници: Басурић Ђуре Мирко, Даниловиќ 
Данил а Борислав, Добродолац Душана Драган, Гру-
јић С в е т е н а в а Ђурица, Ковачевић Драге Вељко, 
Лемајић Марка Душан, Смиљанић Оетоје Вељко, 
Тањевић Бој ина Рајко, Жерић Михаила Ж и в а н ; 

постари БОЛНИЦИ I класа: Драгићевић Драгина 
Душан, 'Боровић Душана Слободан, Коледић Николе 

Антун, К р к а ч Кате Иван, Петровић Миладина То-
мислав, Пислевски Стојана Данило, Радић Митра 
Богољуб, Зеба Николе Перо, Живковиќ Душана 
Ми п ора д; 

постари ВОДЃШЦИ: Јевтић Живорада Властимир, 
Капаш Стевана Ђурица, Ковачезић Лазара Илија, 
Љубисављевић Душана Луке, Мандић Навака Миле, 
Павловић Богољуба Зоран, Ружић Звонка ГОЈКО, 
Стопљковић Јована Божидар; 

граѓански лица на служба во Ј1?А: Божић Ду-
шана Драго, Чвркић Милана Милета, Ђокић Ра. 
сава Милован, Ивошевић Илије Спасо; Јовановиќ 
Милутина Витомир, Кенковски Петра-Даница, К у -
кол,ан Ж а р к а Будислав, Кузманчев-Секулић Петра 
Добрила, Лазић Благоја Лазо, Лекан Фрање Зденко, 
Липовић Радисава Вера, Маричић-Јеличић С и н и т е 
В ш и е н а в а , Милетић Владете Рајко. Обровачки 
Драгољуба Радмила, Пауновиќ Зарија Бранислав, 
Плављанић Љубомира Јован, Попадић Божидара 
Љубомир, Сенић Илије Милка, Станић Луке Симо, 
Матејевић Гвоздена Ненад, Срња Мухарема Исмет, 
Стефановић Стапка Дранко, Стојановић Теодосиј а 
Драгољуб, Табаковић Милоша Бранислав, Терзиќ 
Стевана Драгица, Тодоровић Суботе Цветко, Занки 
Фрање Петар; 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија и други држави, како и за особени заслу-
ги во работата на развивање на свеста на граѓаните 
во борбата за независност на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковник: Аџић Николе Драгомир' 

— за особени заслуги стекнати во борбата про-
тив непријателот за ослободување на р а т а т а земја 
и за заслуги на организирањето и зацврстувањето 
на Вооружените сили на Социјалистичка Ф,рдера^ 
тивна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковници: Цветковић Станка Стеван, ЈовичиН 
Јована др Светозар, Лекин Паје Милош; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА' 
ЅВЕЗДА 

потполковник Јелић Тихомира Борисав; 
ѓ заставник I класа: Ерцег Вида Здравко, Косо^ 
вац Симе Петар; 

— за особени заслуги на делото ширење на 
братството меѓу нашите народи и народности во 
создавањето и развивањето на политичкото и мо^ 
ралното единство на народите и народностите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

полковници: Напотник Ивана Франц, Перовиќ 
Б а ј е Радован, Ренчељ Антена Богдан; 

потполковници: Ђуровић Марка Никола, Жар"' 
ковић Драге Душан; 

заставник I класа: Дуковиќ Велимира РадованЈ 

— за особени заслуги во изградбата и јакнење^ 
то на Вооружените сили и за особени успеси всќ 
раководењето со единиците на Вооружените сили; 
на Социјалистичка Република Југославија во нив-
ното зацврстување и оспособување за одбрана и не-е 
зависност' на Социјалистичка Федеративна Репубч 
лика Југославија 
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СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО З Л А Т -
НА ЅВЕЗДА 

полковници: АНимовиК Владимиоа Боривоје 
Бранков Сзетозара Каменко, Д нагоровски Георгиј а 
Борислав, Ђордан Ћетка Данило, Грубиша Ђуре 
Чедомир, Хреља Мартина Антон. Милановиќ Пан-
т е л и е Бранислав, Михајловић Аритова Славољуб, 
Павловић Илије Љубодраг, Пешић Спасоја др. Вла-
стимир, Пуља Боже Јосип, Радовиќ Николе Алек-
сандар, Сајнкар Антена Мартин, Савић Мила Мир-
ко, Секулић Р а д и в о ј Миливој, Шпорчић Матије 
Винко, Толимар Љубомира Александар, Томовиќ 
Милана Славко Виличиќ Мирка Јанко, Војводик, 
Богића Милан, Жагар Алојза Павел; 

потполковиици: Дељанин Милорада Десимир. 
ГогиИ Алексе Милан, Горења к Максе Иван, Караи 
Тодора Душан, Каран Николе Славко Милобара 
Николе Миле, МитиК Божидара Велибор, Мунћан 
Милорада Петар. Николић Милана Војислав, Пејо-
вић Вошка Петар, Пиршић Јурај а Иван, Ра јлић 
Богдана Душан, Сташић Љубе Братислав, Шећко-
вић Мирка Воислав. Видмар Франца Маријан; 

,СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

потполковник!: Чаловић Блаже Марко, Станко-
виќ Живојина Радован, Старчевић Симе Симо, Сто-
шић Јефта Станислав, Шербеџија Шпире Бошко; 

мајори: Борјан Душана Милош, Бошњаковић 
Антонија Матија, Делић Радомира мр Владимир, 
Добран Петра Вазмослав, Ђорђевић Арсе Његош, 
Иванчић Јосипа Антун, Ковачевић Ђуре Војин, 
Крајнц Августа Лудвиг, Крстић Живрина Драган, 
Максумић Мехмед а Исмет, Мирковиќ Душана Сто-
јан, Муминовић Омера Кадрија, Невениќ Милутика 
Драгољуб, Николик Живојина Сретен, Новковић 
Николе Видосав, Стјепановић Ђуре Станко, Сто1а-
носски Васила Славе, Томић Николе Драгоје, Тонић 
Транка Љубиша. Вучковић Николе Бранко; 

капетани I класа: Андоновић Николе Ђорђе, 
Бањац Душана Милош. Бјеговић Гојка Милан. Дра-
кул пћ Мила Петар, Халилбашић Захира Есад, Илић 
Николија Драголуб, ЈеремиК Доагутина Миодраг, 
Кока лови Драгољуба Мирослав, Ковачевиќ Јордана 
Милан. Крстин Карла Милан, Лазаревиќ Ворисава 
Негпд, ЛазиК Јакова Светозар, ,Лазиќ Миливоја В о -
јиелав. Лонац Мије Анте, Малчић Петра Стоја:! 
Магжовић Срђе Ратко, Марковик Владимира Љубо-
мир. Миланковић Раде Милан, Миленковиќ Мило ј -
ка Зоран. Мирковиќ Ђуре Богољуб, ОстојиК Добров 
сава Милорад, Паравлић Мехмеда Хусејин. Перић 
Радосава Слободан. Петковиќ Милисава Новица, 
Петковски Лазара Сандре, Попов Милоша Берис-
лав РадмановиК Миће Милан, РакиК Стипана Р а ј -
ко. Руменић Живана Бранислав, Соколонић Драгана 
Милан, СпасојевиК Борисава Јовиша, Стефановиќ 
Душана Борислав, Станковиќ Станицава Мирољуб, 
Стоповић Луке Спасо1е. ШобиК Вида Слободан, 
Браник Милутина Небојша, Бујић Јове Андрија, 
ЗдравкориН Станче Вељко; 

капетан Јурковић Томе Никола; 
поручник ЉубисављевиК Живомира Станислав; 
поручник на корвета Пантовић Душана Раица; 

- застапници I класа: Бал пит . Јанош а Иштван,. 
Цаковиќ Милије Љубо!е, ЋорћевиК Јована Ђоође, 
Фи тшповић Пеј̂ а Радој ица, Хорват Петса Михајло, 
'ЈоксимовиН Ми левана Маринко, КукиК Душана 
Миа Нам Максимовиќ Стевана Љубомир, Матиќ ЂУ-
ре Јово. МилошевиК Тихомира Милан! Митровиќ 
О Б Р Е Н а Милан. ОгризовиК Илије Никола Петровиќ 
Александра Светислав. Станчиќ Николе Томислав. 
Станковиќ Крсте Драгољуб, Стано1евиК Живадин^ 
'Љубиша Стефановиќ Николе Радомир. Степановиќ 
Матира Рлдивоје, Шиндић, Настаса Радоје, Томовиќ 
Павла Славко; 

заставници: АнтуновиК Ра јка Јован, Белотић 
Ђорђа Живорад, ДимитријеЕиК Максима Цветко, 
ЈакпК Ивана Рудолф Јовановиќ Малана Младен, 
Ковач Јакова Владо, Маркешић Фрање Стево Му-
јушковиК Павла Арсеније, МириК НаКе Љубомир, 
НовковиК Љубомира Боривоје, ПавловиК Данила 
Крста РајковиК Карла Драгутин, Станисављевиќ 
Максима Никола, Шаула Пе,тра Милош. Шљивар 
Марка Славомир, Б У К О В И К Ми лоша Павле; 

постари воднион I класа ИлчиК Радослава Ву-
коман, Квргић Митра Ратко; 

воен службеник II класа Марков Душана Ве-
рица ; 

— за покажана лична храброст во исклучително 
опасна ситуација спасувајќи човечки животи 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

капетан КоштиК Хасиба Мехмед; 
— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

граѓански лица ита служба во ЈНА: БожиК Ма-
рина Јасна, ЦевиК Василија Савета. Ћакић Милана 
Слободан, ЂорђевиК Ивана Јелица, Фрајт Јована 
Живко. ГверовиК Трине Звонимир, Игњатијевић' 
Милоја Драгиша, Јовановиќ Луке, Вера Крце Гр^е 
Луција, Лазаревиќ Павла Ме л ани ја, МаринковиН 
Милана Марија. Меденица Стевана Дивна. МилиК 
Мирка Момир, МитиК Дојчина Рангел НинковиК 
Николе Љубинка, РадуловиК Симе Ђуро, Петроние 
јевиК Сретеиа Даница. РосиК Милосава Миодраг/ 
Сантрач Паје Никола, СекулиК Живојина Велизар, 
Шетка Петра Јозо. Тодоровиќ Светозара Вукосава; 

— за примерна работа на развивање полет за 
остварување на поставените задачи, како и-за по-
кажување на старешината и војнички особини што 
им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

капетани I класа: Којић Душана Неделко, Ла-
зиќ Радосава Раденко, МијатовиК Душана Милами 
Пинтар Ивана Бранко, Тешевиќ Спасоја МилаЕ-с, 

капетани: Абаз Мате Мирко. Билинац ,Мила 
Благоје, ДушевиК Нике Никола. Ивановик Свете 
Миодраг, КрсмановиК Хранислава Милан, Љуби-
сављевиќ Стојадина Благоје. МихајЛОРИК Кристе 
Хранислав. МилошевиК Ми лоша Никола. Омерба-
шиК Смаила Азем, ПетричковиК Верољуба Слобо^ 
дан, Петронијевић Ивка Златко, РанђеловпК Бра-
нислава Мирослав, СтошиК Ми лутина Томислав 
ШмркиК Луке Обрен; 

поручници: АлександриК Радомира Јанко. 
сиљчиК Слободана Милош, ЋорсовиК Милорада 
Слободан, ТхосиК Радојице Радомир, ДелиК Николе 
Божидар, ГариК Живана Миливоје, Ивановик Ми-
ленка Настадин, Јовановиќ Јована Зоран. ЈовиН1 

Александра Раде. Косовац Исмета Рифат, Лазић 
Филипа Вукота, Мајкиќ Петра Здравко Марковик 
Јанка Саво, Пецарски Петра Драган. ГакиКевиК Ср-
бо љуба Миодраг, СелмановиК Хусе Миосад Субо-
тиК Волина Милан, Шашовић Петра Ђог,ђе Тодоро-
виќ Бранка Петар, Жида ји Иштвана Иштван: 

застапници: Бушљета Шиме Мартин, Залезина 
Фердинанда Јосип; 

постари водници I класа: Батерл Луке Звонко', 
Опачиќ Николе Чедо; . , ^ 

постари водници: БадиК БеКира Рамо. БожиН 
Јосипа Јосип, Детељ Мате Славко, ЈуговиК Ра јка 
Слободан, МаринковиК Митра Стојан, Матејиќ Р а -
доја Зоран, Милев Петра Николај, МуратовиЅ 
Шефки ј е Исмет, Остроногац Стевана. Михајло, 
Пла.чко Андриј е Велимир, Србљак Душана Срба, 
Стаменин Миладина Братислав; 
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водници I класа : Алексић Милојка Урош Б р е з -
ник Ј а н а Јано, Чанчар Анте Јозо, Џунић Петра 
Гаврило, Продановић Божидара Милош Стојановик 
Саве Лука, Шаховић Ибре Исмет; 

граѓански лица на служба во Ј Н А : Степић Л а -
зари Вукоман, Мутатовић Драгутина Славејка , Ста-
нић Иве Шиме, Филиповић Милисава Родољуб, Б а -
бачиќ Светнаа Јосип, Бабовић Милоја Вук. Богако-
'вић Јове Момчило. Дрвеница Стојана Вукашин, 
Дугалић Јована Јованка, Михајлов Ж и в а н а Саша, 
Милачић Венка Јелка , Николић Марка Добривоје, 
Н и к о л и ќ Мате Лука, Новковић Нико дита Станиша, 
Петровић Будимира ЈБиљана. Рабреиовић Љубоми-
ра Саво, Радовановић Драгомира Драгослав, Радч-
вановић Антонија Радован, Сихирлић З а ј к е ВаЈро, 
Стојичевић Тихомира Томислав, Витезовић Ђорђа 
Милован, Божиновиќ Ј а к ш е Вера, Обрадовић Пере 
Радојка, Суџум Владе Софија , Тркља Крсте Б р а н -
ко, ПЈешлија Тодора Ж а р к о ; 

.— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА В О Ј Н И Ч К И ДОБРОДЕТЕЛИ 

постар водник Мићовић Миломира Милован; 
водници I класа: Дујић Богдана Ђорђе, Ја дилб-

еровски Георгиј а Киро, Коларевић Стотана Раде Ми-
ћић Мој сит а Миодраг, Милетић Драгое лава Бо-
рислав: 

питомци — водници I класа: Бојчевски Георги;з 
Благој , Дедорић Сретена Зоран, Драго,Јевић Саве 
Чедо Грандић Р а ј к а Љубомир, Ковачић Миле Еду-
,ард, Лонча^девић Јоеипа Милорад, Медвед Фелици-
јана Роман. Спасић Гојка Томислав, С т е п а н о в и ќ 
Раде Лазар. Варкапић Милана Дарко; 

питомци — помлади водници: Богдановпћ Ћор-
ђија Драголуб, Болић Саве Драган. Ђ а ш ћ Николе 
Миливоје Ђокић Љ у б и т е Милован, Јовановиќ Ра -
дише Предраг, Миладиновиќ Драгољуб^ Борислав, 
Мумановић Османа ПТемсудин, Плех Идриза Ризво; 

питомци — десетаои: Францишковић Михадла 
Зоран, Вукашиновић Мирка Зоран; 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето постојан полет заради остварување 
на поставените задачи во еднитдите со кои рако-
водат, како и за создавање услови за постигање на 
ист т1 'учите л но добри успеси во своите единици и 
установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

ПОЛКОЕНИПИ: Апостолски Деспота Миле, Макси-
мовиќ Богосава Часлав; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковници: Бакић Дмитра Бранислав Дра-
гићевић Ваја Миодраг, Филиповић Миј а Б р зико, 
Лукић Милије Саво. ОстоНтћ' Симе Драгомир Са-
вељић Вука шии а Ратко, Шћепановић Петра Воји-
слав, Томић Симе Венијамин. Ж и ж и ћ Видоја Че-
домир; 

мајори: Доагићевић Томине Крсто, Гвоздић Пе-
тра Мирко Ивановски Павла Станко Кн,ежевик 
Богдана Душан. Кнежевић Мила Петар. К р е м а н а 
вић Чедомир а Радомир Здравков Б л а ж а Миливоје ; 

капетан I класа: Аничт/Гћ Душана Саван; 
застапници I класа: Ботттљак Шћелана Љубо, 

Бркић Васе Живојин, К а ж и ћ ' Митра Богдан, Вук-
^евић Благоте Митар; 

С О ОРДЕН З А ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО С Р Е Б Р Е Н И 
МЕЧЕВИ 

капетани I класа : Цветковик Ж и в о ј и н а Вито-
мир, Милошевић Милоша Бошко, Стојковић Душа-
ка Бојислав, Трифуновић Вука Велимир. Ж и в а н о -
вић Ж и в а н а Драгојло, 

капетани: "Буковик Лазара Драгиша, Кумро 
Салвш Ферид, Мариновић Николе Чедомир, Рамо-ч 
вић Бој ина Драган, Вукановић Михаил а Мико; 

поручници: Миљковић Љубомира Радослав. Ми-
невски Љубе Орце, Младеновић Јована Аца Нов-
ковић Цветка. Миливоје. Радомировић Стеве Ма-
ринко, З е ј а к Радивој а Радој ица; 

потпоручник Рибач Вошка Раде; 
заставници I класа : Исаковић Шаље Шабаа, 

Станковиќ Перуте Бранко; 
заставнини: Ђурђевић Алексе Здравко, НововиК 

Јордана Владимир, Станишић Филипа Мијалко; 
постари водници I класа : Новаковић Ђуре Во-

јимир, Самолов Спасе Будо; 1 

воени службеници VI класа: Новак Марина 
Вицко. Стантчлић Ивана Божидар ; 

граѓански лица на служба во Ј Н А : Савовиќ 
Вошка Ананије, Вујновић Срђе Витомир; 

— за особени заслуги на делото ширење на 
братството меѓу нашите народи и народности во 
создавањето и развивањето на политичкото и мо-
ралното единство на народите и народностите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
" РЕИ ВЕНЕЦ 

полковник Џанкић Мате Миомир; 
потполковник Лаковић Јове Радован: 

-— за особени заслуги во изградбата и јакнење-
то на Вооружените сили и за особени успеси во 
раководењето со единиците на Вооружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во нивното зацврстување и оспособување 
за одбрана и независност на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

полковник Арамбашић Јове Петар; 
потполковник! : Брновић Миловат-та Стеван, 

Гверо Ђорђа Милан, Сухих Ивана Василије ; 
капетан 1у класа : Јововић Василка Стеван; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

потнодковници: Јовановиќ Јагоша Чедомир К а -
лезић Марка Ра јко ; 

мајори: Еаошић Миха ј л а Зоран, Костић Јована 
Милутин Лијић Луке Јосип, Радише; Јић В е л и т е 
Драгољуб, Урошевић Богдана Милан, Жугић Нико-
ле Радуле; 

капетани I класа ' Тоуровић Николе Бранк-о, 
Комшић Пере Јуро, Ковачевић Миливоја СЛЧРТ%О. 
Радевић Милована Момчило Секулић Мплутина 
Момчило. Стеванић Алексе Миодраг, Тодосијевић 
Бранка Спасоје: 

капетан Лутоваћ Велимира Милета; 
поручник Димовски Ристе Танаско; 

, застапници I класа : Фатић Радука Лазар, Ми-
кулин Винка Славко, Миликић Милића Владо, 
Мурсељевић Н а з и ф а Алија , Мушовић Радована Јо -
ван, П а петата Симе Саво, Ракочевић "Буре' Војин, 
Ровчанин Марка Јагош. Сјеклоћа Или је Б л а ж о ; 

застапници: Алексов Љ\тбана Богдан, Чолако-
вић Милорада Мирољуб, Дакић Уроша Миладин, 
Изгаревић Мирка Драгољуб. Марјановиќ Х р а н и ш 
лава Мирослав, Николић Саве Михаило Р а д и в о ј ^ 
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вић Милоша Момчило, ДНпољар Јосипа Милан, 
Тинтор Марка Ђуро, Трипковић Милоша Бориво,је. 
Вајагић Рајка Никола. Вранеш Уооша Радован; 

поста)-и БОЛНИЦИ I класа: Ивановић Милоша 
Ненад, Канкараш Петра Машан Перић Љубомира 
Трифко, Ракочевић Вуколе Вучета, Темелковски 
Крсте Благоје Трогрлић Пере Адолф; 

воен службеник V класа Ибрић Велимира 
Здравко; 

- за особени заслуги стекнати во бобрата про-
тив непријателот за ослободување на нашата земја 
и за заслуги на организирањето и зацврстувањето 
на Вооружените сили- на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

заставник I класа Звиздојевић Мила Видак; 
Ј— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

капетан 1 класа Спалевић Михаи,на Здравко; 
постари водници I класа: Салиховић Алије Џ'г-

вад, Вујовић Гаврила Вуко; 
постар водник Брестовац Бранка Живко; 
граѓанско лице на служба во ЈНА Марковик 

Радосава Радој ица; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДДЈГ НА ТРУДОТ 

граѓански лица на служба во ЈНА; Ба-
бић Радована Душанка, Боичић Петра Милан, 
Булић Голуба Ми,ленко, Буш кон ић Илије 
Војислав, Ћетковић Милутина Петар, Ћ и-
ровић Ми лоша Светомир, Кнежевић МИЛЕ. Никола, 
Костић Зарија Ивка, Маловразић Милоша Даница, 
Масбничић Ића Милан, Никчевић Стјепана Катица, 
Оорадозић Ми пеша Зеленика, Павловић Ратомира 
Олга, Поповић Видака Љубомир, Радосавовић Ради-
сава Милутин, Рајковић Нована Јован, Ражнатовић 
Милутина Драгица. Самарџић Андриј е Бранко. Ста-
матовски Стевана Миленко, Субачев Божа Видосава, 
Тодосиеевић Симе Милојка. Вратница Глига Ђор-
ђија Вучинић Милована Слободан Вучковић Или-
је Ратко, Вукчевић Сима Рајко, Вуксановић Марка 
Нада: 

- за примерна работа на развивањето полет зч 
остваруван,е на поставените задачи како и за по-
каж^^р.ап-е на стаоешински и војнички особини што 
им служат за пример на другите 

— за особени заслуги, во изградбата и јакнење-
то на Вооружените сили и за особени успеси во 
раководењето со единиците на Вооружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија во нивното зацврстување и оспособување за 
одбрана и независност на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија 

СО ОРДЕН НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

потнолковници: Адамовиќ Николе Мићо, Фе-
мић Павла Радомир, Шкариќ Ђуре Миодраг, Вас-
ков ић Видака Неделко; 

мајор Стојанов Веселина Јован; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

капетани I класа; Џамбас Ђуре Остоја,' Еремија 
Душана Милан, Хинић Стеве Милован, Урошевић 
Милорада Александар; 

капетани; Јовановић ЈБубомира Миомир, Сто-
јаковић Млађена Миле; 

заставник I класа Арсић Крсте Војин; 
заставници; Настевски Владимира Ристо, СимпК 

Светозара Драган, Вићентијевић Радивој а Милосав; 
постари водници I класа: Цверњак Марије Јо-

же, Костиќ Стајка Добривоје, Ралевић Радоње Ми-
лош; 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивање постојан полет заради остварување на 
поставените задачи во единиците со кои раководат, 
како и за создавање услови за постигање на исклу-
чително добри успеси во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

капетани I класа; Стевановић Радашина Хра-
нислав, Вокић Николе Драган; 

застапници I класа; Кукољ Шпире Радован, 
Стојаковић Бранка Драгутин, Шумар Лазара Бран-
ко, Бучковић Николе Ђуро; 

застапници: Ђорѓевић Ђуре Божидар, Спаоић 
Милана Хранислав; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетан I класа Радишић Ђорђа Светозар; 
капетан Миладиновић Јована Миломир; 
поручник Митрић Мира Радивој е; 
постар водник Весиќ Драгића Будимир; 
воени службеници V класа; Летинчић" Стјепапа 

Драгутин, Вадља Матије Стјепан; 
воени службеници VI класа; Хуљић Борислава 

Ивица, Клокановски Стефе Ефтим, Ветвковић Ми-
лана Зоран; 

воен службеник VII класа Огризовић Илије Ми-
лан; 

воени службеници VII класа; Финк Отона Ј а -
нез, 'Пауновић Алексе Веља; 

граѓанско лице на служба во ЈНА Ђорѓевић 
Божидара Светислав; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

воен службеник III класа Мустајбашић Ахмета 
Владимир; 

воен службеник IV класа Илић Десимира Ми-
лан; 

воен службеник V класа Јовановић Мирослава 
Божидар; 
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за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

граѓански лица наслужба во ЈНА: Пејовић 
Момчила Зарија, Жежоска Благоја Надежда; 

— за примерна работа на развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и за по-
кажување старешински и војнички особини што им 
служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

капетан Тодоррвић Радомана др Вељко; 
поручшши: Бећирбашић Мустафе Енес, Хасе-

љић Салиха Аган, Лончар Илије Михајло, Мало-
бабић Бранка Милош, Зарић Душана Милан; 

постар водник Јокић Добривоја Милорад; 
БОЛНИЦИ I класа: Бритвар Винка Бранко, Гвар-

дијан Ивана Бранко, Јурковић Марка Предраг, Ке -
лемен Драгутина Стјелан, Миљаковић Огњена Дра-
ган. Петровиќ Предрага Славиша; 

граѓанско лице на служба во ЈНА Кукуљ Ми-
лутика Миле; 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивање постојат полет заради остварување 
на поставените задачи во единиците со кои рако-
водат. како и за создавање услови за постигање на 
исклучително добри успеси во своите единици и 
установи, 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

п о л к о в н и к : Крнета Јована Гојко, Матовиќ 
Или";е Јован, Нумић Хилмије Фадил, Петровиќ Рис-
те Славко; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковник!: Драча Марка Крсто, Вучетић Мате 
Драгољуб; 

потнолковници: Гајић Љубисава Милан, Гли-
горијевић Тодора Божидар, Грба Милана Велимир, 
Хаџимуспћ Ибрахима Мехмед, Милосављевић Вла-
стимкра Душан, Недић Првослава Павле. Николић 
)Светислава Владимир. ГТеришић Јована Симеон, 
Радоичић Милана Љубан, Сикиммћ Милутина Дани-
ло, Станисављевић Јелисија Војислав, Здравковић 
Стаменка Милутин; 

мајори: Чикић Михаела Марко, Урбан Михај да 
Јанко; 

капетан I класа Пећинар Боривоја Петар; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајор Тодоровић Вошка Миладин; 
капетан I класа Веселиновић Станимира Радо-

ван; . 
воен службеник IV класа Величковић Радоја 

' Љубинка; 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубир,ата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија и груги држави, како и за особени зас-
луги во работата на развивање на свеста на граѓа-
ните во борбата за независност на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

ПОЛКОЕНИЦИ: Гаврић Гавре Ристо, Лапић Три-
фуна Симо; 

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на Вооружените сили и за' особени успеси во рако-
водењето со единиците на Вооружените сили на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во ни-вното зацврстување и оспособување за од-
брана и независност на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

по л и в н и ц и : Ђорђић Илије Милорад. Шћепа-
новић Тифе Петар; 

потполкОБВИНИ: Јовановић Симе Драхослав, Кос-
тин Милана Животи]е, Милачић Тодора Блаж>; 
Пенђео Ив^па Предраг; 

мајор Вујовић Нека Драгутин; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

потполковниди: Ћујић Јанка Никола, Петрески 
Лазара Петар, Славић Благоја Златибор; 

мајори: Бањац Миле Десимир, Хумић Беге Ме-
хо, Лепирица Омера Исмет, Мијановић Марка Ми-
лош, Радојевић Милије Милутин, Таталовић Миће 
Митар; 

капетани I класа: Алексић Ра јка Томислав, 
Банковић Драгутин а Миливоје, Демир Раде Душан,* 
Фрањић Алојза Борислав, Јовановић Глигорија То-
мислав. Калојевић Петроние а Милош, Радић Раде 
Павле. РистаноЕић Радојице Миладин. Врховац 
Љубе Свето; 

поручник Ступар Вучена Перица; 
воен службеник II класа Ђукић Ми левана 

ворад; 

— за особени заслуги и постигнати успеси в6 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ С О ' З Л А Т Е Н ВЕНЕЦ 

полковници: Дамјановић Миле Стојан, Габај 
Илије Владимир, Митровић Чедомира Слободан, 
Петровић Драгољуба Момчило, Томић Драгића Че-
домир; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ ' 

мајор Марковић Станислава Радосав: 
заставник Деурић Милоша Бранко: 

— за залагање и по-стигнати успеси во работата 
/ 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

граѓанско лице на служба во ЈНА Видој евић 
Драгомира Славомир; 

— за примерна работа на развивање полет за 
остварување на поставените задачи, како и за по-
кажување на старешина™ и војнички особини што 
им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
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дар, Статуса рљевић Миливоја Перица, Тирак Му-
харезма Џевад. Вукашиновић Драге Ра јко ; 

поручник Баковић Јуре Јозо; 

постар водник Спасојевић Маринка Станислав. 

Бр. 107 
22. декември 1930 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ. 
Цвнетин Мијатовиќ, с. р. 
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218.-Закон :за наградата „Едвард Кардељ" — 
219. а кон за книговодството — — — — 
220. Закон ^ва измени и дополненија на Зак,о-

нот за вршење на внатрешните работи од 
надлежноста на сојузните органи на уп-
равата — — — — — — — — — 
Закон за измени на Законот за санација 
и престанок на организациите на здрзгжен 
Труд - - - - - - - - -
Уредба за условите и' начинот на вршење 
на работите на застапување на странски 
фирми во надворешнотрговскпот промет 
на вооружување и воена опрема — — 

223. Уредба за мерките за намалување на пот-
рошувачката и за штедење на течните 

Уредба за условите под кои средства за 
поеѕоз што не се произведуваат во Соци-
јалистичка -Федеративна Република Југо-
славија можат да се набават за потребите 
на сојузните органи — — — — — 

225. Уредба за условите и начинот на користе-
ње ча друмски возила во општествена 
сопственост за службени потреби на фун-
кционерите, раководните работници и на 
работниците во Сојузниот извршен совет, 
во сојузните органи на управата и сојуз-
ните организации — 

226 Уредба условите и начинот на доделу-
в а а на користење стапови и гаражи из-
гр- трчч со средства на буџетот вјз феде-
рацијата за потоебите на функциортерите, 
раководните работници и работниците во 
Сојузниот извршен совет и сојузните ор-
гани на управата и во сојузните организа-
ции — — — — — — — — — — 

227. Одлука за работите на посредување во 
чал^по^шнотрговскиот промет на воору-
жување и воечз опрема 
Одлука за измени и дополненија на Де-
ловникот на Сојузниот извршен совет — 
Одлука за дополнение на Одлуката за ут-
врдување на предметите и вредностите на 
кои при увозот на стоки се применуваат 
папински повластици - - - — — 
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230. Одлука за имотните услови за признава-
ње на својството единствен хранител на 
семејството — — — — — — — — 

231. Одлука за надомест за патиштата за стра-
нски возила ,кои користат патишта во 
Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија — — — — — — — 

232. Одлука за височината на надоместот за 
патиштата за моторни и приклучни вози-
ла со австриска регистрација со кои се 
врши превоз на стоки на територијата на 
Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија — — — — — — — 

233. Решение за определување на сезонски 
гранични премини за меѓународен помор-
ски сообраќај — — — — - — — 

234. Правилник за програмата на општиот дел-
„ па стручниот испит за приправници и ра-

ботници во сојузните органи на управата 
и во сојузните организации -

235. Правилник за обрасците за полагање на 
стручен односно дополнителен испит во 
сојузните органи на, управата и во сојуз-
ните организации — — — — — — 

236. Правилник за знаците што ,па учесниците 
во сообраќајот на патиштата им ги да-
ваат овластените лица — — — — — 

237. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Тће И т е ѕ " — 

238. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за условите во поглед на 
микробиолошката исправност на кои мо-
раат да им одговараат животните намир-
ници во прометот — — 

239. Наредба за задолжително атестирање (хо-
мдлогација) на противексплозионо заш-
титени електрични уреди што се намене-
ти за употреба во простори загрозени од 
експлозивни смеси — — - — — — — 

240. Одлука за усогласување на структурата 
на пласманите со структурата ма извори-
те на средствата на банките по рочност 

-241. Решение за спроведување на статистич-
ките истражувања од интерес за целата 
земја во областа на здравственото осигу-
рување - — — — - — — - -

242. Решение за спроведување на статистич-
ките истражувања од интерес за целата 
земја во областа на пензиското и инва 
лидското осигурување — 

243. Договор за усогласување на мерките на 
даночната политика заради поттикнува-
ње на станбената изградба со ангажира' 
ње на лични средства на граѓаните 

Одлука за оценување на уставноста и закони-
тоста на член 4 од Уредбата за контниот 
план и за билансите за заедниците за 
осигурување во делот на пропишаниот 
образец „Приходи и расходи во текот на 
годината — Биланс на приходите и ра-
сходите" — — — — — — —- — 

Одлука за оцена на уставноста и законитоста 
на одредбите на член 30 став 5 од Зако-
нот за Службата на општественото кни-
говодство во СР Хрватска — — — — 

Назначувања и разрешувања — — -— — 
Одликувања - - - — — — - -
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